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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑ 
νομοδιδασκάλφ καί δικαστή 

Προέδρφ τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών άπό του 1943 

πρώην ΙΙρωΘυπουργφ καί Προέδρφ τοΰ Συμβουλίου Επικράτειας 

μέλει τής Ακαδημίας Αθηνών 

καί πολλών Εταιρειών άλλων προεδρεύοντι ή μετέχοντι, 

άνδρί κατά Χρίστον πιστω καί κατ’ έπιστήμην σοφφ, 

όλων μέν των Ελληνικών Γραμμάτων Ιγκρατεί, των Βυζαντινών δέ 

θεράποντι ότρηρω καί ένθέρμφ ύποστηρικτή, 

πολλά υπέρ τής ήμετέρας Εταιρείας μοχθήσαντι, 

άπδ δόγματος ομοφώνου τών Εταίρων 

εύχομένων ύπέρ υγιείας καί μακροημερεύσεως 

ό τόμος προσφωνείται. 
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ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΙΩΣΗΦ ΒΡΥΕΝΝΙΟΥ 
/ ,/ / 

Α' ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ « ΣΥΝΕΙΣΑΚΤΩΝ » 
ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡ£ (ΠΕΡΙ ΤΟ 1400) 

Ούδέν εκπληκτικόν η περίεργον δτι ή περί τό 1400 καί μέχρι της άλω- 

σεως της Κωνσταντινουπόλεως εποχή, την οποίαν περίπου καλύπτει διά τής 

ζωής του ( 1350 ; -1432 ;) ό εκ των τελευταίων μεγάλων, πατέρων τής Εκκλη¬ 

σίας Ιωσήφ Βρυέννιος1 2 * *, είναι Ιποχή εκλΰσεως καί καταπτώσεως των 

ηθών, 'Αδροτάτην εικόνα τής εν Κώνσταντινουπόλει, Κρήτη καί Κΰπρφ 

ηθικής καταπτώσειος τής ελληνικής ( άλλα:καί ;τής φραγκικής) κοινωνίας εδω- 

κεν οΰτος εις διαφόρους του συγγραφάς, μαστιγώνων τους συγχρόνους του8 

ώς δεισιδαίμονας, παραβάτας των ηθικών νόμων καί δή των περί την οικο¬ 

γένειαν. Μεταξύ αυτών, φυσικώτατον είναι, ό έλεγχος ν5 * * απευθύνεται πρω- 

τίστως προς τούς κληρικούς, εγγάμους τε καί αγάμους. 

Τά αίτια τής διαφθοράς οΐαν παρουσιάζει αυτήν ό Βρυέννιος είναι ποι¬ 

κίλα. *Ως προς τήν βασιλεύουσαν, δεν πρέπει να παροράται ή κατάπτοοσις 

τού Βυζαντινού κράτους, περιορισθέντος ίδίςι εις αυτήν καί μικράν περί 

αυτήν περιοχήν, ούχί πάντοτε ασφαλή, καί εις τινας νήσους, καί ή συναί- 

σθησις τού έγγύζοντος τέλους. Οί ίδιώται εζων πλέον δι’ αυτούς, τό κράτος 

ήτο πτωχόν, τά τείχη κατέρρεον, άλλ’ οί δυνατοί φκοδόμουν τριώροφους 

οικίας. Οί μοναχοί έξησφάλιζον περισσότερα τών δύο «αδελφάτων», διά 

ν5 αυξάνουν τά είσοδήματά των, οι έγγαμοι κληρικοί δεν ήσαν υπόδειγμα 

ζωής. Ή απιστία, ή άσυνειδησία καί ή ελαφρότης δεν ήσαν πράγματα σπά¬ 

νια. Ή τουρκική λαιλαψ εσάρωνεν ήδη μίαν κατάστασιν ή οποία είχεν ώρι- 

1 Περί τοϋ άνδρός τοΰ έργου του καί τής εποχής του πρβλ. Νικολάου Β. 

Τωμαδάκη, Ό Ίιοσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη κατά τό 1400, Μελέτη φιλολο¬ 

γική καί ιστορική, έν Άθήναις 1947, 8°, σσ. 148, δπου καί ή λοιπή βιβλιογραφία. 

Έκ τών νεωτέρων δημοσιευμάτων δρα κυρίως Ν. Β. Τιομαδάκη, Ίοοσήφ Βρυεν- 

νίου ανέκδοτα έργα κρητικά, ΕΕΒΣ ΙΘ’, 1949, σσ. 180-154. 

2 Πρβλ. τάς συγγραφάς τοΰ Βρυεννίου : α’ ) Λόγος έξιτήριος προς τούς Κρή- 

τας Γ', 1784, σσ. 86 εξ., ίδίςι σσ- 40- 46· β' ) Κεφαλαίων επτάκις επτά τό ΛΘ' Περί 

κρειττόνων ε&ών, "Εργα Γ', 1784, 105 - 109. Κεφ. ΜΖ' Τίνες αίτίαι τών κα&’ ημάς 

λυπηρών, αυτόθι, σσ. 119-123. γ') Λόγος Γ' εις τήν μεγάλην Παρασκευήν, “Εργα 
Β', 1768, σσ. 244-272 καί πολλαχοΰ αλλαχού. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτβς Κ©' 1 



2 Νικολάου Β. Τωμαδάκη 'Ο Ιωσήφ Βρυέννιος καί τό ζήτημα των « Συνεισάκτων 3 

μάσει. Πολλοί έφευγον εις την Ευρώπην, άποσύροντες και τα αγαθά των, 

διά νά λείψουν από τάς εύθΰνας και τούς κινδύνους. "Οσοι συνεζήτουν περί 

των μέσων τής άνορθώσεως — άνθροσπισταί νέου τύπου ή καλόγηροι ευσε¬ 

βείς τής παλαιάς σχολής — δεν ήδύναντο ούτε νά συμφωνήσουν, ούτε νά 

εύρουν φάρμακον. Αϊ πωλήσεις, παραχωρήσεις εδαφών εις τούς ξένους, ή 

ύποτέλεια εις τούς Τούρκους, ή οικονομική έξάρτησις από τούς Φράγκους, ή 

επαιτεία από την Δύσιν, ή πτωχεία και ή αδυναμία δεν ήσαν κλίμα κατάλ¬ 

ληλον διά ν3 άνθηση ή αρετή. Υπήρχε πάντως ή συναίσθησις τού πταί¬ 

σματος. 

Εις τάς δύο μεγαλονήσους ή κατάστασις ήτο διάφορος, διότι ή Κύπρος 

ήτο μακράν και τής Βασιλευούσης και τής δυνατότητος συνεχών επαναστά¬ 

σεων, ενώ ή Κρήτη συνεχώς άντέδρα κατά τών κατακτητών και εύρίσκετο 

πλησιέστερον προς την Πόλιν παρά την Ένετίαν. Ή εκκλησιαστική κατά- 

στασις ήτο διάφορος επίσης, καθώς ή μέν Κύπρος1 είχεν επισκόπους «ορθο¬ 

δόξους», ύποτεταγμένους εις τούς φραγκεπισκόπους της άναγκαστικώς, ενώ 

ή Κρήτη δεν είχε μέν τό παράπαν ορθοδόξους αρχιερείς άλλ3 ή Εκκλησία της 

εξηρτάτο ευθύ εκ τού οΐκουμ. Πατριαρχείου, άσκούντος άμεσον επ3 αυτής επιρ¬ 

ροήν. Προκειμένου περί τής Κύπρου εκεί εγίνοντο απλώς δεκτοί οΐ πατριαρ¬ 

χικοί ίερεΐς. Καί από άπόψεως κοινωνικής συστάσεως τά πράγματα διέφερον, 

διότι εις Κρήτην τό ελληνικόν άρχοντολόγιον (ορθόδοξον) ήτο ισχυρόν, πλεΐ- 

στοι δέ όσοι Φράγκοι ειχον έξορθοδοξισθή (καί εν συνεχεία εξηλληνίσθη- 

σαν). Πάλιν από άπόψεως χαρακτήρος οΐ Κύπριοι ήσαν πάντοτε εύεπιφο- 

ρώτεροι προς τάς σαρκικός αμαρτίας — λόγορ τού κλίματος καί τής γειτνιά- 

σεως τών “Αράβων — από τούς Κρήτας, τών οποίων ό αστικός πληθυσμός 

ερρεπε προς την αταξίαν άλλ5 δ γεωργικός ήτο φύσει συντηρητικός. 

"Ομως κοινή ήτο ή στέρησις τής ελευθερίας καί ή άπαιδευσία. Έν αντι¬ 

παραβολή προς άλλα τμήματα τού δουλεύσαντος έθνους αΐ δύο μεγαλόνησοι 

— προπορευομένης αληθώς τής Κρήτης — έθρεψαν πλήθος λογιών άνδρών 

κατά τούς χρόνους εκείνους καί τά μοναστήριά των εγένοντο φροντιστήρια 

γραμμάτοιν καί παιδεύσεως, άλλ5 ή παιδεία αύτη δεν ήτο ασφαλώς λαϊκή καί 

ο μέγας όχλος τών βιλλάνων - παροίκων, χωρικών προσκεκολλημένων εις τά 

κτήματα τών αρχόντων (φεουδαρχών), έμενεν αμαθής, δεισιδαίμων καί 

απληροφόρητος. Μέγας αριθμός ιερέων (διά τήν Κρήτην περί τάς 2000!) 

δεν ήδύνατο νά έχη ολος τήν αυτήν γραμματικήν, πνευματικήν καί ηθικήν 

παρασκευήν. Επομένως αντί οδηγού προς τήν αρετήν ήτο υπόδειγμα τών 

1 Τά περί Κύπρου κείμενα τοΰ Βρυεννίου είναι κυρίως δύο : α' ) Μελέτη της 
τών Κυπρίων προς τήν “Ορθόδοξον “Εκκλησίαν μελετηθείσης ένώσεως, Β', 1768, σσ. 

1-25 καί β') ή επιστολή τοΰ Βρ. “Ιωάννη τω Συριανφ, ήν τό πρώτον έδημοσίευσα 

ό Ίωσ. Βρ. καί ή Κρήτη, 1947, σσ. 133 - 137. 

κακιών τού πλήθους. Δεν πρέπει νά λησμονώμεν δτι ή είσοδος εις τον κλή- 

ρον ή ή κατάταξις εις μοναστήριον ύψωνε τον κληρικόν από τής τάξεα)ς τών 

χωρικών εις άλλην τινά τάξιν, άπηλλαγμένην στρατεύσεως (αγγαρειών θαλάσ¬ 

σης !) καί άλλων υποχρεώσεων, καί εξησφάλιζεν εις αυτόν τά προς τό ζήν. 

Επόμενον λοιπόν οτι επεδίωκον τήν τοιαύτην διαφοροποίησιν, ούχί εκ λόγων 

εύσεβείας άλλ3 εξ υπολογισμού, πλεΐστοι οσοι απαράσκευοι καί άνίκανοι νά 

δαμάσουν τά πάθη των. Ούτως αί κακαί έξεις τής εποχής παρηκολούθουν 

αυτούς καί ώς κληρικούς καί ώς μοναχούς. Καί οΐ μέν τού κλήρου ( ιερείς, 

διάκονοι, έγγαμοι) έκτος τής νομίμου συζύγου αυτών συνετήρουν παλλακάς, 

άποθνησκούσης τής συζύγου — παρά πάντα ιερόν κανόνα — έλάμβανον δευτέ- 

ραν σύζυγον \ προ δέ τής χειροτονίας αυτών διήγον βίον ούχί άνεπίληπτον 
(έγνσ)ριζον τήν γυναίκα γενικώς ή έγνώριζον προ τού γάμου των τήν σύζυ¬ 

γόν των). Οΐ δέ χωροεπίσκοποι τής Κύπρου, οΐ ιερομόναχοι καί μονασταί 

τών Νήσων συνετήρουν παλλακίδας υπό τον τύπον τών συνεισάκτων, συνήθη 

άνά τούς αιώνας εις τούς «αγάμους» κληρικούς2, δηλονότι τάς περιποιού¬ 

μενος αυτούς γυναίκας, προφάσει μέν άσκήσεως, διά τής κατανικήσεως τού 

πειρασμού, πράγματι δέ διά τήν άναπλήρωσιν τών έκ τού γάμου ελλείψεων! 

'Υπήρχον παραδείγματα καί τεκνογονίας νόθων εκ τών συνεισάκτων κ.ά. 

σκανδάλων, καθώς μοναστριών συζουσών μετά μοναχών!3 Ταύτα πάντα δέν 

εγίνοντο φυσικά αιτία οικοδομής τών απλών άνθρώπων, οΐ όποιοι έβλε- 

1 Καί έν Κρήτη, λόγφ τής ένσκηψάσης πανώλους ( 1588) κληρικοί τινες ήλθον 
εις δεύτερον γάμον παρά τούς κανόνας, τούς οποίους συνεχώρησε Μελέτιος ό Πηγάς 
δι’ εγκυκλίου του έκ Κωνσταντινουπόλεως ( 1596) οτε επίτροπος ήτο τοΰ οΐκουμ. θρό¬ 

νου. Πρβλ. Άγαθ. Νινολάκη, Ή προς τούς Κρήτας αλληλογραφία Μελετίου 
τοΰ Πηγά, έν Χανίοις 1908, ίδίςι τό υπ’ άριθ. 6 κείμενον έν σσ. 30-33. 

2 Πρβλ. τον λόγον Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, Προς τούς έχοντας 
παρθένους συνεισάκτους, Μ ϊ §; η ε, ΡΟ, ΧΒνΐΙ, 495 - 514 (Νέα έκδοσις εις τήν 
Οοΐΐεοίίοη Ο·. Βιΐ(1έ υπό ]. ϋαιηοΓίϊβΓ, Τε5 εοΚειίΜίίΐίϊοηδ ΒΐΐδρεεΙβ..., Ρ&Π5 

1955, πρβλ. Κυριακήν Μαμώνη, Άθηνά ΝΘ', 1955 305 - 308). Πρβλ. ομοίως 
τοΰ αύτοΰ Χρυσοστόμου, Περί τοΰ τάς κανονικός μή συνοικεΐν άνδράσιν, Μ ί¬ 

ση ε, ένθ’ άνωτ., 513 -532. 

3 Πρβλ. Β', σ. 8 : « Τό δε τονς προφανώς διγαμονντας χειροτονεΐν καί τους μετά 

την χειροτονίαν εις συνοικέαιον δεύτερον ερχομένους, καί τονς παιδοποιοΰντας μετά πορ· 

νών καί συνεισάκτων αναφανδόν παραδέχεσϋαι πάντας καί τούτοις συλλ,ειζονργεΐν, ον 

τνραννοΰμενοι πρός τίνος άλλα ΰέλοντες οΐκούεν πράττουσιν οϋεν ο ν δ ε I ς τών ί ε ρ ά- 

σ ϋ α ι λαχόντων ε σ τ ί π α ρ' αντοΐς δς καί μή παλλακάς εκ τον φανερόν κέκτη- 

ται καί ζώαης αύτφ τής νομίμου (!), καί ϋανονσης μάλλον, καί προ τον αυναφϋήναι 

αυτή. Καί οντοι πάντες ιερουργοί καί τοΐς επισκόποις συλλειτουργοί" τό δέ αίτιον δτι 

καί οί επίσκοποι τήν αυτήν αντοΐς όδόν διήλ^ϋον, καί τοΐς αντοΐς νπέκνψαν πάΰεαι » ! 

“Εκ τοΰ φοβεροΰ τούτου χωρίου φαίνεται δτι ή ηθική κατάστασις είς Κρήτην, δια- 

τελοΰσαν ύπό τήν έμμεσον έποπτείαν τοΰ οΐκουμ. θρόνου, ήτο απείρους καλύτερα, 
διότι εκεί τά κρούσματα ήσαν σποραδικά. 



4 Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

πον τούς πνευματικούς των ταγούς ού μόνον πωλούντας τά μυστήρια (εξομο- 

λόγησιν ■ άφεσιν - μετάληψιν) αλλά καί προσηλωμένους προς την σάρκα της 

οποίας ύπετίθετο δτι ειχον χωρισθή διά τού αγγελικού σχήματος 1. 

Καί περί μέν τής Κύπρου δεν θέλω πολυπραγμονήσει. Τό 1412, ό 

“Ιωσήφ Βρυέννιος ήναγκάσθη νά εκθέση την έκεΐ κατάστασιν διά μελανών 

χρωμάτων, διά ν“ άποτρέψη την ενωσιν τής υπό τούς Φράγκους επηρεαζο* 

μένης Ελληνικής Κυπριακής Εκκλησίας προς την “Ορθόδοξον, δι’ ήν άνα- 

γνώρισιν καί ενωσιν είχε σταλή τοποτηρητής τού οικουμενικού πατριάρχου 

εκεί κατά τά έτη 1405-1406 και είχε προστή προς τούτο συγκληθείσης συνό¬ 

δου. Διά γενικωτέρους εθνικούς καί θρησκευτικούς λόγους, άμεσον σχέσιν 

έχοντας πρός την έν Κρήτη, Ρόδφ κλπ. νήσοις κατάστασιν, ήρνήθη νά συγ- 

κοινωνήση και συμφορέση μετά των ύποτεταγμένων χωροεπισκόπων καί τού 

άλ?ιθυ ελληνικού κλήρου τού ώρκισμένου εις τον πάπαν, επικαλείται δέ πρός 

τούτοις καί την έπίμεμπτον διαγωγήν αυτών, συντηρουντων παλλακίδας, 

διγαμούντων, συζώντων μετά συνεισάκτων, εχόντων νόθα κ.ά. κακά. Ή ανα¬ 

γνώρισή τής τοιαύτης καταστάσεως τής Κύπρου ήτο δυνατόν νά φέρη παρά- 

λυσιν τής ορθοδόξου εκκλησίας τής Κρήτης (κ.ά. νήσων), διά τού γενικού 

λατινισμού, άναγνωρίσεως δηλαδή υπό τών εκεί όρθοδόξιον ιερέων τών 

εκκλησιαστικών αρχών τής Δύσεως αντί τού οΐκουμ. πατριάρχου2. 

Ώς πρός τήν Κρήτην δμως αί σχετικαί πρός τήν ακολασίαν τού κλήροι» 

ειδήσεις δεν προέρχονται μόνον από τούς επιτιμητάς αυτού κληρικούς τού 

πατριαρχείου, αλλά καί από τάς ενετικάς άρχάς, αί οποϊαι μάς δίδουν μελα¬ 

νήν εικόνα τής καθ' δλην περίπου τήν ενετοκρατίαν ηθικής καταπτώσεως 

αυτού. Μολονότι είναι ή εκθεσις αύτη μεταγετεστέρα, θά υπενθυμίσω εδώ 

δτι τήν 17ην Απριλίου 1589 εις μίαν Κ,είαζΐοηθ του δ Ενετός προβλεπτής 

Ζηαηβ Μοοεηϊ^ο λέγει δτι οί Κρήτες ιερείς « πωλούν τήν εξομολόγησιν καί 

τήν θείαν μετάληψιν εις τούς εξομολογούμενους... Πολλοί δέ Ιερείς, τών 

οποίων αί σύζυγοι αποθνήσκουν, φανερά διατηρούν παλλακίδας καί διά τής 

ακολάστου αυτών ζωής, χαρτοπαίζοντες, βλασφημούντες καί μεθυσκόμενοι 

προκαλούν κοινωνικόν σκάνδαλον καί δίδουν τό κακόν παράδειγμα αντί τής 

σεμνής καί χρηστοήθους ζωής »8. 

1 Κανονικώς αί μοναί ήσαν άβατοι είς γυναίκας, ή δέ Νείλου Τυπική 
Διάταξις τής Παναγίας τοϋ Μαχαιρά (1210) ουδέ έλεημοσύνας έπέτρεπεν είς τάς γυ¬ 

ναίκας : * εί μή τις ίσως είη γυνή· ταύταις γάρ ον μεταδοτέον, ου μιαοϋντες τό συγγε¬ 

νές, άπαγε, άλλα τήν έκεΐθεν βλάβην νφορώμενοι, ώς μή συνήθειας κρατούσης, πυκνό - 

τερον τφ πνλ&νι παραβάλειν αύτάς και κακών αιτίας μάλλον ή αγαθών τοΐς αδελφοΐς 

ενρίσκεσθαι » (έκδοσις Μενάρδου ), έν Πειραιεΐ 1929, σ. 96 (§ ριη'-ριθ'). 

2 Καί εάν δεν τό λέγη καθαρά ό Βρυέννιος, ημείς σήμερον έννοοΰμεν πώς ή 
ύπόθεσις αυτή ήδύνατο νά όδηγήση είς τον έξιταλισμόν τών νησιωτών, άφοϋ οί ορθό¬ 

δοξοι ιερείς ήσαν καί οί διδάσκαλοι καί οί φορείς τής ελληνικής παραδόσεως ! 

3Στεργίου Γ. Σπανάκη, Μνημεία Κρητικής Ιστορίας, X, Ηράκλειον 

Ό Ιωσήφ Βρυέννιος καί τό ζήτημα τών «Συνεισάκτων 5 

« νΟτι μοναστρίαις άνέδην ( = φανερά) συνοικοϋσιν οι παρθενίαν επαγ- 

γειλάμενοι μοναχοί »1 ύπήρξεν ή κατηγορία τήν οποίαν άπηύθυνεν δ Βρυέν- 

νιος κατά τινων τών συμμοναστών του. Τούτο δ“ έγένετο αιτία καταδιώξεώς 

του καί εξώσεως εκ Κρήτης. Οί διατηρούντες τάς συνεισάκτους κατηγγέλθη· 

σαν είς τό οίκουμ. πατριαρχείον καί καθηρέθησαν ύπ“ αυτού. Νομοτύπως αί 

αποφάσεις τού πατριαρχείου δεν ήδύναντο νά έχουν εν Κρήτη ΐσχύν επίσημον, 

της ενετικής εξουσίας άναγνωριζούσης μόνην τήν δικαιοδοσίαν τού εν Χάνδακι 

"Ελληνας πρωτοπαπά’ άλλ’ οΰτος δεν ήδύνατο βεβαίως νά καθαιρή τινα. 

Ήγνόησαν λοιπόν τάς αποφάσεις τών νομίμων προϊσταμένων των εκκλησια¬ 

στικών οί πταΐσται, εξηκολούθησαν ίεροπρακτούντες καί συμφορούντες μετά 

τών ΰγιαινόντων. Ό Βρυέννιος καί άναχωρών εκ Κρήτης παρήγγελλεν είς 
τούς τελευταίους « τοΐς τάς συνεισάκτους εχουσι μή συγκοινωνήτε » 2, προ- 

καλών σχίσμα μεταξύ αυτών καί τών ακολάστων κληρικών. Οί καθαιρεθέν- 

τες, τούς οποίους πιθανώτατα δ ίδιος είχεν αναφέρει είς τήν Κωνσταντινού¬ 

πολή, δεν έμειναν αδρανείς. Τον κατήγγειλαν είς τάς ενετικάς άρχάς Κρήτης, 

ώς δρώντα πολιτικώς κατά τής Γαληνότατης, έπροκάλεσαν τήν δίωξίν του, 

επτάμηνον φυλάκισιν καί κατόπιν εξορίαν3. Ούτω μετά εικοσαετή βίο ν — 

αγώνα μάλλον διατηρήσεως καί ενισχύσεως τής “Ορθοδοξίας καί τού Ελλη¬ 

νισμού εν τή μεγαλονήσφ — δ διδάσκαλος ήναγκάσθη νά άπάρη εκείθεν κατα· 

λιμπάνων τό έργον είς τό όποιον έτάχθη. Πριν φύγη συνέταξε καί διένειμε 

τον εξιτήριον λόγον του είς τον όποιον είπε τά πράγματα μόνον εκείνα 

δσα ήδύναντο νά λεχθούν είς τήν ένετοκρατουμένην Κρήτην, άλλ’ επιστρέψας 

είς τήν Βασιλεύουσαν, άναλαβών υπηρεσίαν είς τό διδασκαλεΐον τής αγίας 

τού Θεού Σοφίας4 καί διαμένουν πλέον ασφαλής καί τιμώμενος εις τήν μονήν 

τών Στουδίου, έλυσε τήν γλώσσαν του καί έγραψε τά πράγματα καθαρά είς 

τον παραμυθητικόν του λόγον5. Οί εχθροί του τον διέβαλον κατ’ άρχάς 
« ονκ εν τινι πράξει, άλλ’ επί λόγοις μόνον γνμνοΐς και τούτοις άμαρτύροις 

και πεπλασμένοις». Καί άφοΰ δεν ήδυνήθησαν νά πείσουν τούς άρχοντας οτι 

1940, σ. 17. Καί ό Μελέτιος Πηγάς γραφών τό 1599 ιοΓς εν τή Παναγία τον Γδερνέ· 

τον μονάχοΐς παρήγγελλε : « πρώτον... τών τον άγιου μοναστηριού ιερών περιβόλων τό 

γνναικεϊον φνλ.ον άπειργέσθω... δεύτερον δέ παιδία από τον νυν μή δέχεσθε τό σύνο- 

λον... ». Τό κείμενον έδημοσιεύθη υπ’ έμοΰ « Κρητ. Χρονικά *, Ε', 1951, σσ. 270 - 271. 

1 Γ' 120. 

2 ΕΕΒΣ ΙΘ', 1949, σ. 154, στ. 525- 526. 

3 Αυτόθι, σ. 151, στ. 417 - 419. 

4 Αυτόθι, σ. 151, στ. 432 -433. 

5 Καί είς τήν Κωνσταντινούπολην έπανελθών ένεθυμεϊτο συχνά τό πράγμα, ώς 
φαίνεται καί έξ επιστολής πρός τον ιερέα του Χάνδακος Νικόλαον Κατζαδουρην, 

επαινούμενον λόγω « τής αποχής τών κακών εθών, οίς χρώνται οί πλ,εΐοτοι τών Κρη- 

τών κακοήθοον ιερέων. Πρβλ. Ά θ. Π α π α δ. Κ ε ρ α μ έ ω ς, ν»Π3 Ογ. 8&ΟΓ3, σσ. 

294 -295, Τωμαδάκη ς, ενθ’ άνωτ., σ. 132. 
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δ Βρ. ήτο υπαίτιος « αισχρονργίας » τινός, «επί τδ αφανές και αρχής 

απτό μεν ον έγκλημα καταφενγονσιν » !1 "Εγκλημα άπτόμενον αρχής ήτο 

επιβουλή κατά τής ενετικής κυριαρχίας! 

Το σκάνδαλον των συνεισάκτων είπον ήδη οτι είχεν άχθή προ του 

οικουμενικού θρόνου, καί ό πατριάρχης « επληροφορήθη παρά πολλών των 

αντόθεν ερχομένων ». Διά νά καταπαύση δέ εξαπέ?α)σεν προς τούς μοναχούς 

κλπ. κληρικούς τής μεγαλονήσου άχρόνιστον — περί τό 1400 — εγκύκλιον γνω¬ 

στήν προ πολλοί, την οποίαν διά τον συσχετισμόν προς τον Βρυέννιον 2 3 4 ανα¬ 

δημοσιεύω περαιτέρω. Διά τής εγκυγκλίου δεν άπηύθυνεν δ οικουμ. μόνον 

παραινέσεις, αλλά γενικώς κατέστησεν αργούς τούς συζώντας μέ γυναίκας 

κληρικούς, καί, εις περίπτωσιν εμμονής των εις τήν παράνομον συμβίωσιν, 

άφώριζεν αυτούς. Έπεφύλασσε δ5 εις εαυτόν καί μόνον, παρά πάντα ενετι- 

κόν νόμον, τό δικαίωμα τής λύσεως των αμαρτημάτων, ώστε ή άρσις των 

ποινών αργίας καί άφορισμού νά εξαρτάται από τον οικουμενικόν θρόνον. 

Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ίσως ήτο τότε “Αντώνιος δ Δ' 

(1389-9, 1391 - 7)8 προς τον όποιον εύρίσκετο δ Βρυέννιος εις άμεσωτέραν 

σχέσιν, ώς δεικνύει ή ένατη επιστολή του γραφεΐσα τό 13964. “Αξίζει έτι 

τής επιστολής αυτής νά μεταφέρω εδώ τούς χαρακτηρισμούς τοί Βρυεννίου 

περί του πατριάρχου τούτου : « ΙΙανταχον διά τε των λόγων, διά τε των 

γραμμάτων περιτρέχοντα, τούς εγγύς, τοΐς πόρρω, συγκροτούντα, διεγεί- 

ροντα, παρεγγυώντα, μηδένα τφ κλύδονι παρασνρήναι άλλ’ έστάναι και νή- 

φειν, κ&ν μύρια τούτων έπήει χαλεπότερα κύματα· και ένί ίδρυμένον τόπω, 

πανταχοϋ διά τής παραινέσεως ϊπτασθαι... άρχεις καί μόνον δρώμενος πολ¬ 

λούς όρΰ'ώσαι των πιπτόντων, στηρίξαι, άλειψαν, σνγκροτήοαι. Οϊδα αυτός 

τον εμόν άριστέα' οϊδα οον τον ζήλον, τήν παρρησίαν, τήν ελευθερίαν, 

μεΰ* ής και μεγάλων κατεξανίστασαι, του καιρού τοΰτ’ άπαιτούντος' και 

πολλών μεν φενγόντων, άλλων δε κρυπτόμενων, μόνος πολλάκις επί τής 

παρατάξεως εστηκας, τό μέτωπον αυτής κόσμων, καί τό τής αξίας σου όνομα 

λόγφ καί εργψ δεικνύς καί ούδένα άφιείς λιποτάκτην γενέσθαι, άλλά καί 

τούς μετά τών εναντίων τεταγμένους τή εμμελεία σου μεθιστών » 5. 

1 ΕΕΒΣ, ένθ’ άνωτ., σ. 141, στ. 77 -82. 

2 Τον συσχετισμόν ορα παρά Τωμαδάκη, *0 Ί. Βρ. καί ή Κρήτη, 1949, 

σ. 110. 

3 Τοϋτο κρίνω έκ τοΰ συλλογισμού οτι ή εγκύκλιος προηγήθη τυχόν κατ’ άνδρα 
καταδίκης, καί ή καταδίκη τών υπαιτίων τής κατά τοΰ Βρυεννίου καταγγελίας καί 
καταδρομής. Χρονικώς λοιπόν θά έπρεπε ν’ άπέχη τό έγγραφον ίκανώς τοΰ έτους τής 

εξόδου τού Βρυεννίου. 

4 Γ' 146- 148. Πρβλ. καί Κ. - ]. Ιοεπετίζ, Ροιιτ 1& οίΐΓθηο1ο§ίβ άεε 
οβυντεε άε Ιοεερίι Βι-γβηηίθ3, Κ,^Β VII, 1949, σσ. 12-82, έν σσ. 19-20. 

5 Γ', σσ. 146 - 147. Έάν τό έγγραφον είναι μεταγενέστερον τοΰ 1397, τότε έξα- 

πελύθη υπό τοΰ οικουμ. πατριάρχου Ματθαίου Α' (1397 - 1410). 

Ό Ιωσήφ Βρυέννιος καί τό ζήτημα τών « Συνεισάκτων » 7 

Όποιος καί αν ήτο δ πατριάρχης δ άπολύσας τό άναδημοσιευόμενον 

έγγραφον, δεν είχε τήν τύχην νά έπιδράση επί τών διεφθαρμένων Κρητών 

ιερωμένων τών συντηρούντων τάς « συνεισάκτους ». Τούτο φαίνεται εκ τού 

εξιτηρίου λόγου τού Βρυεννίου, δπου οΰτος δικαιολογεί εαυτόν έναντι 

τής κατηγορίας οτι κατακρίνει καί διασύρει ιερωμένους. Δεν θέλω να κατα¬ 

κρίνω ούδένα, θέλω νά συστήσω προς ποιους πρέπει νά πλησιάζετε καί από 

ποιους ν’ απέχετε. Φεβερόν πράγμα ή κατηγορία, άλλ’ δταν γίνεται προς τούς 

τυραννουμένους υπό τής αμαρτίας, όχι τους προς τον Θεόν αναισχυντούντας 

καί άρνουμένους τήν εξουσίαν τού οικουμενικού πατριάρχου καί φανερά άντι- 

τιθεμένους προς τούς κανόνας τής Εκκλησίας, Δικαίως, εξακολουθεί ο Βρ., 

θά ώνομάζετο ίεροκατήγορος δ τον παραδεκτόν υπό τής Εκκλησίας ιερέα άθε- 

τών ή αδίκως άποπλύνων δι’ ύβρεων. Άλλ’ οποίος τον υπ αυτής καθαιρε- 

θέντα εξ ιδίων του αναγνωρίζει τίποτε άλλο δεν κάνει παρά νά υποκαθιστώ 

τήν Εκκλησίαν διά τού εαυτού του, τον οποίον κρίνει δικαιότερον! « Οταν 
δε καί γράμμα εκεύθεν άπολνθέν, έκείνου μεν ήδη αργίαν καταψηφίζεται 

παντελή, τούτω δέ, εϊ τον αργόν συνισταν έθελησει, αφορισμον απειλή, πώς 

εσται τούθ' ΐερέως κατηγορία;». Απεναντίας, τό νά δικαιώνης τον καθαι· 

ρεθέντα, ν’ άποδοκιμάζης δέ τήν άρμοδίαν Εκκλησίαν αυτό είναι η έσχατη 

άπονοια καί άκρα ίεροκατηγορία. "Αν θέλης νά είσαι ορθόδοξος καί νά καυ- 

χδσαι δι’ αυτό, πρέπει νά ύπακούης εις ολα τά κελεύσματα τής Εκκλησίας, 

νά στέργης τον στεργόμενον καί ν’ άποστρέφεσαι τον έκκοπτόμενον... Εάν δέ 

άλλα μέν αποδέχεσαι άλλα δ’ ού, όμοιάζεις μέ τούς αντιλέγοντας μαθητάς...1. 

« Τό (δε) γυναίκας πολλαχόθεν συναγαγόντας αύτους, δια βιον συνεΐναι ταυ- 

ταις άνέδην όσης αποστροφής Θεού σύμβολον,- Ταυτησι και φάμε ν μη σνγ- 

κοινωνεΐν δλως, τοΐς τάς συνεισάκτους εχονσι μοναχούς... το δέ και κανο- 

νικαΐς (= μοναζούσαις), καί τανθ’ ιερέας πνευματικούς, ώς εθνικόν, ινα 

μή λέγω δαιμονικόν, καί κατηργήθη παρά πάντων αυτών (— τών πατέρων 

τής Εκκλησίας), καί άφώρισται προφανέστατα» 2. 

Έκ τών περικοπών τούτων τού εξιτηρίου φαίνεται οτι οί πταισαντες 

ιερομόναχοι ήσαν καί πνευματικοί (= εξομολογηταί)! « Ούτοι καθαι- 

ρεθέντες συνοδικά) ς καί έγγράφως, ούδένά λογον τής Συνόδου η τών 

γραμμάτων εκείνων πεποίηνταΐ' άλλά βλαοφημίαις άρρήτοις και νβρεσιν, 

αυτοί τε καί σύν αυτούς αϊ συνείσακτοι (!) τόν τε μέγαν αρχιερέα ( = οικου¬ 

μενικόν) καί τούς περί αυτόν βάλλονσιν εκτοτε δημοσία, καί άπειθούσι καί 

καταρώνται, καί ουρανόν γή μιγνύονσι, τό τού λόγου" καί το γε δεινοτατον, 

ίεροπραγούσι βία καί τυραννίδι »8.Άλλά τό χειρότερον είναι δτι « ΐνα μόνον 

1 Γ’, σ. 39. 

2 Γ', σ. 40. 

3 Γ', σ. 42. 
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τύχωσι τον οκοπον και των αννεισάκτων ώσιν αχώριστοι », τινές τούτων αν 

μή πάντες, ελατίνισαν « λαβόντες εκεΐθεν ευχήν την λεγομένην τής λνσεως 
και λογοις αμα και έ'ργοις όμολογήσαντες τφ οϊκονμενικώ μέν μηκέτι νπεί- 

κειν... νποτάσσεσθαι <5έ τον λοιπού τφ, και τούτο ραοτα, και τ’ άλλα σνγ- 

καταβαίνοντι » /1 Έκ των ώς άνω φαίνεται δτι ή καθαίρεσις έγένετο συνοδι- 

κώς, επηκολοΰθησε δέ μέγα σκάνδαλον, διά της προσχωρήσεως των υπαιτίων 

εις τούς Λατίνους. Επομένως τό άναδημοσιευόμενον έγγραφον είναι ή πρώτη 

επί τού προκειμένου ενέργεια τού οικουμενικού θρόνου, γενική καί απρόσω¬ 

πος. Προεκλήθη δέ πάντως υπό τού Βρυεννίου. Πόσοι δ* ήσαν οί πταϊσται 

ακριβώς δεν γνωρίζομεν, άλλ’ ό ίδιος ό Βρ. έγραψεν « ήδη καί προς τρεις ή 
καί δέκα τοιούτονς δνσχερανονμεν; » 2. 

1 Γ', σ. 43. 

2 ΕΕΒΣ ΙΘ', 1949, σ. 140, στ. Β1. 

Ό Ιωσήφ Βρυέννιος καί τό ζήτημα των « Συνεισάκτων » 9 

ΟΟΧΧΧίν. δίηε ηππο (ΟίΓοα 1400) 

ΕχΗογΙ&Ιιο ο ά οΐεπιηι ίηειιίαβ Οτεΐαε1 

/ ΟΙ κατά την περιώνυμον και εύνομωτάτην νήσον τής Κρήτης ευρι¬ 

σκόμενοι ιερομόναχοι και μοναχοί καί πνευματικοί άνδρες και απλώς Ιερω¬ 

μένοι, τέκνα εν Κυρίω αγαπητά τής ημών μετριότητος' χάρις άπασιν ειη από 

Θεόν και ειρήνη· 

5 ή μετριότης ημών έγνώρισε καί έπλ.ηροφορήθη παρά πολλών των 

αύτόθεν ερχομένων τό παρά τους θείους νόμους τε και κανόνας των 

θειων πατέρων καί τάς άγιας διατάξεις τών άγιων αποστόλων άνέδην 

αυτόθι και άπηρνθριασμένως τολμώμενον, δπως οι Ιερομόναχοι, οι κόσμφ , 

καί τοΐς εν κόσμφ πάσιν άποταξάμενοι πράγμασι και σταυρώσαντες εαυτούς 

10 καί νεκρώσαντες τά μέλη τά επί τής γής και φώς και οδηγία προς σωτηρίαν 

ταχθέντες είναι τών λαϊκών, υμείς πρόσκομμα σκανδάλου καί αίτιοι κατα¬ 

στροφές και απώλειας γίνεστε, συνοικούντες παραλόγως καί παρά τους 

θειους καί Ιερούς κανόνας καί νόμους μετά μοναζονσών, δπερ οί θειοι καί 

14 ιεροί πατέρες παντελώς άπηγόρενσαν, ώς σκανδάλων μέν πρόξενον τοΐς άλ- 

478 λοις, άποολείας δ1 αίτιον καί γεέννης \ καί κολάσεως αιωνίου τοΐς τολ.μώσι 

γινόμενον τις γάρ κοινωνία μοναχω προς μονάζονσαν; καί ώσπερ τό πϋρ 

φρνγάνων δραξάμενον μεγάλην εξάπτει την φλόγα, ούτως μοναχός γνναικί 

πλησιάζων μεγάλην μέν τή εαυτού ψυχή την τής επιθυμίας και τών παθών 

εξάπτει πνρκαϊάν καί παίγνιον γίνεται τών δαιμόνων καί ου μόνον υπέρ 

20 τής ιδίας απώλειας αθανάτους ύφέξει κολάσεις καί τιμωρίας, άλλά καί ένεκα 

τον σκανδάλου τών άλλων, δσοι βλέποντες αυτούς μετιόντας τοιαϋτα εακαν- 

δαλίζοντο' τις γάρ ορών ιερομόναχον γνναικί συνοικοϋντα ον σκανδαλισθή- 

σεται, την φυσικήν άνάγκην καί βίαν λογιζόμενος καί τον τον διαβόλου άπαυ- 

στόν τε καί αδιάλλακτον καθ’ ήμών πόλ.εμον, καί δπως έπιβονλενει ήμϊν 

25 φανερώς τε καί άφανώς, νύκτα τε καί ημέραν; εΐ γάρ εν τοΐς έρήμοις, ένθα 

ούτε φωνή γυναικός, ούθ’ δλως δψις ή ομιλία αυτής, δμως πολλούς δι’ επι¬ 

θυμίας κατέσπασεν ό πολέμιος προς τόν έσχατον τ?^ίς κακίας πυθμένα, πώς 

εφέξεται τών γνναιξί συνοικούν των, ή τίσιν δπλοις ή μηχαναϊς ούτοι τόν 

τοιοντον καταλνσαι δννήσονται πόλεμον; ποια τέχνη κρατήσονσι καί νική- 

30 σουσι τάς αεί πολεμούσας ήμϊν άρχάς τε καί εξουσίας καί τους κοσμοκράτο¬ 

ρας του σκότους τον αίώνος τούτον καί τά πνευματικά πάθη τής πονηριάς; 

διά ταύτα καί οί θεοφόροι πατέρες ήμών ον μόνον την τών άλλων γυναικών 

1 ΜΐίίΙοδίοΙι-ΜϋΙΙβΓ, Αοία εΐ Όίρ1οηι&ί& ΙΓ, 1862, σσ. 477 - 481. 



10 Νικολάου Β. Τωμαδάκη 

ομιλίαν και δψιν κατεστρέφοντο, άλ.λά και των μητέρων αυτών πολλοί διά 

τον φόβον του τοιούτον πολέμου κατεφρόνουν 6 γάρ μακάριος όντως ανθρω· 

35 πος τον Θεόν, ό αβάς Ποιμήν, την ιδίαν μητέρα, προς αυτόν έλθοϋααν καί 

μετά δακρύων πικρών έξωθεν τής κέλλης ίοταμένην και ίδεΐν αυτόν άξιου- 

οαν, ον κατεδέξατο, άλλ’ ένδοθεν, μήτηρ, εφη, ώδε υμάς θέαν θεάσασθαι ή 

έν τώ μέλλοντι αΐώνι; ή δέ μήτηρ τούτοις πειαθεΐσα ϋπέστρεφε, μή ίδούσα 

όλως αυτόν* ετερος δέ τις στάχυας θερίζων, σνλλεγούσης όπισθεν αύτφ τής 

40 μητρός στάχυας, έπεί βαρβάρων έφοδος αύτοΐς έμηνύθη, έφευγε μέν εκεί¬ 

νος, συνέφυγε δέ και ή μήτηρ αύτφ, εις γέφυραν ούν περαιούμενοι κινου- 

μένην καί ΰπότρομον, τής γραιός μή ίσχυούσης μόνης περαιω&ήναι διά τό 

κλονεϊσϋαι την γέφυραν, τον υιόν παρεκάλει κρατήσαι αυτήν τής χειρός καί 

οντω διαβιβάσαι τήν γέφυραν ό μέγας τοίννν εκείνος καί βιαστής όντως 

45 τής τών ουρανών βασιλείας μήτε τό περιδεΐν μητρός δάκρυα ευσεβές νομί- 

ζων, πάλιν δέ τήν φύσιν ενθυμούμενος, ότι ήν καί γυνή, εί καί μήτηρ, τί 

479 ποιεΐ; τό δρέπανον έγχειρίσας από του ξύ\λου τή μητρί καί τό θέριστρον τφ 

ίδίφ περιτυλίξας μανδύα καί οντω κρατών αυτό, τήν μητέρα τούτφ τφ τρόπφ 

διεβίβασε τής γεφύρας, ώστε μη δ3 όλως χειρι μητρική πλησιάσαι, ού καί 

50 ο μέγας τής μοναχικής πολιτείας νομοθέτης τε καί διδάσκαλος, Ιωάννης, ό 

τήν κλίμακα τών πνευματικών αναβάσεων συγγραφόμενος, μέμνηται, μέ- 

μνησο, λέγων, του σνμπλέξαντος τή χειρί τό θέριστρον καί... επί φυσικών τε 

καί ον φυσικών, καί ό τής ησυχίας δέ φωστήρ, ό μέγας Αρσένιος, ό επί 

γής άγγελος, εν τή κατ’ Αίγυπτον έρήμορ τον ήσύχιον διανύων βίον, έπεσπά- 

55 σατο μετά τών άλλων τή μεγάλη φήμη αυτού καί μίαν γυναίκα τών εύγενών 

από *Ρώμης, ήτις πολλών εξόδων καταφρονήσασα τήν Αλεξάνδρειαν κατέ¬ 

λαβε καί τή έρήμφ έαντήν κατακρύφασα εν τώ λεληθότι παριόντι εν αυτή 

τώ μεγάλφ τοΐς εκείνου ποσίν έαντήν καταβάλλει, ευλογίαν ζητούσα παρ’ αυ¬ 

τού· ό δέ τφ άθρόφ τής όψεως διαταραχθείς, τί θέλει, ταύτην ήρώτα' ή δέ 

60 ευχήν ήτει καί ευλογίαν, καί δς, εξαλείφει κύριος ό Θεός, είπε τό μνημό- 

συνόν σου εκ τής καρδίας μου, καί ούτως άπέστη, οϋδέν πλέον ειρηκώς προς 

αυτήν, ούτως έποίουν οι άγιοι, αΐ βίαιοι διά Χριστόν φνχαί καί φιλόνεικοΐ' 

υμείς δέ γυναιξί μηδέν προσηκούσαις καθ' αίμα συνοικείν άναισχύντως 

ούτως ού φρίττετε, ουδέ τον άπαραλόγιστον οφθαλμόν τού Θεού φοβεϊσθε, 

65 άλλά καταφρονείτε καί τό ασβεσιον πυρ καί τον αθάνατον σκώληκα καί τον 

βρνγμόν τών όδόντων κατά τών ύμετέρων ψυχών εύτρεπίζετε, καί τύπτοντες 

τήν συνείδησιν τών αδελφών εις Χριστόν αμαρτάνετε, κατά τον απόστολον, 

καί ου φρίττετε, ούτε έπαισ γδύνεσθε, άλλά καί έξαγορευτάς εαυτούς έπιφη- 

μίζετε καί τά τών άλλων αμαρτήματα λύοντες, καί τούτο παρανόμως καί χω- 

70 ρίς πατριαρχικού εντάλματος, τήν γάρ εξουσίαν τού λύειν καί δεσμεΐν οι 

Χριστού απόστολοι τοΐς επίσκοποις ενεχείρισαν κα\ οϊς κάκεΐνοι τούτ ενε- 

χείρισαν, οι δέ χωρίς εντάλματος τής ημών μετριότητος τούτο αυτόθι μετα- 

Ό Ιωσήφ Βρυέννιος καί τό ζήτημα τών « Συνεισάκτων 11 

χειριζόμενοι τήν έσχάτην ύφέξουσι δίκην, όιά ταΰτα άλγεϊ και οδννάται η 

μετριότης ημών, καί τήν ΰμετέραν άπώλειαν πατρικώς καί περιπαθώς θερα- 

75 πεύειν πειράται. ότι γάρ παντελώς άπηγόρευται μοναγαϊς ή γυναιξίν όλως 

συνοικεΐν τούς ιερομονάχους καί μοναχούς, ακούε τών τοΐς άγίοις πεπονη- 

μένοον πατράσι. φημί γάρ ή δευτέρα διάταξις τού πρώτου τίτλου τών νεα¬ 

ρών ού μένουσι δέ άμα μοναγφί καί /ιονάστριαι, άλλ’ οι ανδρες εις ετερους 

480 μεθίστανται τόπους καί \ διαιρούνται κατά πάσαν άνάγκην. καί ό μζ' δέ κα- 

80 νών τής αγίας καί οικουμενικής Τ συνόδου φησίν μήτε δέ έν άνδρείφ 

μοναστηρίφ γυνή, μήτε έν γυναικείφ άνήρ καθευδέτω. παντός γάρ προσκόμ¬ 

ματος καί σκανδάλου έξω είναι δεΐ τούς πιστούς καί προς τό εύσχημον καί 

εύπρόσδεκτον τφ κυρίφ τον εαυτών εύθετίζειν βίον ει δέ τις τούτο πράξει, 

είτε κληρικός εϊτε λαϊκός, άφοριζέσθω. καί ό κ' δέ κανών τής αγίας καί 

85 οικουμενικής ζ' συνόδου φησίν μή διαιτάσθωααν έν ένί μονασ τηρίφ μοναχαί 

καί μοναχοί· μοιχεία γάρ μεσολαβεί τήν συνδιαίτησιν. μή εχέτω μοναχός 

παρρησίαν προς μονάατριαν ή μονάστρια προς μοναχόν ιδία προσομιλεΐν, μή 

κοιταζέοθω μοναχός έν γυναικείφ μονασ τηρίφ, μηδέ συνεσθιέτω μονασ τρία 

κατά μάνας, καί δτε τά αναγκαία τού βίου παρά τού άνδρείου μέρους προς 

90 τάς κανονικός άποκομίζονται, έξωθεν τής πύλης ταύτα λαμβανέτω ή ηγού¬ 

μενη τού γυναικείου μοναστηριού μετά γραιός τίνος μοναστρίας' εί δέ σνμβή 

καί συγγενή τινα θεάσασθαι δ μοναχός, έπί παρονσίρ τής ήγουμένης ταύτη 

προσομιλείτω διά μικρών καί βραχέων λόγων, καί σνντόμως άπ5 αυτής έπα- 

ναχωρείτω· ταύτα δέ ούτως ώρίσαντο διά τήν τού Σωτήρος άπόφασιν, τήν, 

95 δ βλέφας, λέγουσαν, γυναικί εις τό έπιθυμήσαι αυτής ήδη έμοίχευσεν αυτήν 

έν τή καρδία αυτού, έάν ονν ή περίεργος θέα μοιχείας αιτία γίνεται, κατά 

τον τού Σωτήρος λόγον, ό γυναικί συνοικών καί συνεσθίων καί άεί συνανα- 

στρεφόμενος πώς τής μοιχείας άπαλλαγήσεται; διά τούτο πολ,λωί εν υμΐν 

άσθενεΐς καί άρρωστοι καί κοιμώνται ικανοί, διά ταύτα έρχεται ή οργή τού 

100 Θεού έπί τούς υιούς τής απείθειας, διά ταύτα παρεδόθημεν εις αίσχίστην 

δουλείαν, καί έπί παν έθνος καί γήν διεσπάρημεν, καί ώλιγώθημεν από 

θλίφεως κακών καί οδύνης, καί προς γέλωτα καί χλεύην τής ημών πολιτείας 

έφελκόμεθα τούς δρώντας, καί βλασφημεΐσθαι τό τού Θεού παρασκευάζομεν 

άγιον όνομα. 

105 παραινώ τοίνυν πάσιν υμΐν καί άξιώ καί συμβουλεύω πατρικώς, δια- 

στήναι τούς τε ίερομονάχους καί τούς μοναχούς τής παρανόμου καί παρά 

κανόνας τών μοναζουσών σννοικήσεως· εί δέ τινες μετά τήν παρούσαν γρα¬ 

φήν καταδέξονται τήν μετά μοναζουσών ή όλως γυναικών συνοίκησιν, ακό¬ 

λουθα τοΐς ρηθεΐσι θείοις κανόσι τών θεοφόροον πάτερων ψηφιζομενη η 

110 μετριότης ημών, γυμνούς καί άλλοτρίους πάσης Ιερωαύνης έχει αυτούς, εί 

99 κοιμούνται ; (άαιο&νήοκονν) 
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<3έ πάλιν ον διορθοΐντο, υπό βαρντατον εχει και φρικώδη άφορισμόν, μεχρις 

481 άν [ αποχήν παντελή των γυναικών ποιήσονται. άλλ’ ονδε εξομολόγησιν αν¬ 

θρώπων πας ιερομόναχος άναδέξεται, εί μή οϊς δι3 εντάλματος άνέθηκεν 

αντφ ή μέτριο της ήμών, τά δε παρά άλλων επισκόπων γεγονότα τισιν εντάλ· 

115 ματα άργά καί άκυρα εχει ή μετριότης ήμών, διότι ονδε άδειαν εϊχον' 

...ποιήσατε ονν εις πάντα, οσα γράφομεν, την προσήκονσαν διόρθωσιν, Τνα 

και ή τον Θεόν χάρις εΐη μετά πάντων ήμών -β 

[δ ΚωνΙπόλεως.]. 
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Β' ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Καθώς γνωρίζομεν, αΐ κυριώτεραι προσωπικότητες των γραμμάτων του 

δ'-ε' αϊ. π.Χ. και του δ'-ε' μ.Χ. είναι γνωσταί και ως προς τον ακριβή 

χρόνον τής ζωής και του θανάτου αυτών. Δυστυχώς σπανκοτατα γνωρίζομεν 

τούτο προκειμένου περί άνδρών τών ιδ'-ιε' αί., μολονότι οΰτοι είναι χίλια 

καί πλέον έτη εγγύτερον προς ημάς· Ούτως είναι άγνωστον πότε έγεννήθη- 

σαν καί άπέθανον τρεις κορυφαίοι άνδρες του ιδ' αί., ό Δη μητριός Κυ- 

δώνης, ό Νικόλαος Καβάσι λ ας καί ό “Ιωσήφ Βρυέννιος. “Όχι 

μόνον δέ δΓ αυτήν ταύτην την έξακρίβωσιν τών εν λόγο; χρονολογιών άλλα 

καί διά τάς επιπτώσεις τάς οποίας δύνανται να έχουν επί τον χρονισμόν τής 

δράσεως καί τών έργων αυτών, εΐμεθα υποχρεωμένοι διά διαφόρων συνδυα¬ 

σμών νά προσδιορίζωμεν περίπου (οίτοα) τάς χρονολογίας ταύτας. 

Είδικώτερον οί τρεις προαναφερθέντες άνδρες, εξ ών δύο ορθόδοξοι 

θεολόγοι, ό εις μυστικός, καί εις πολιτικός άνήρ αιρετικός, συνδέονται μεταξύ 

των, δπως δεικνύει ή αλληλογραφία του τρίτου εξ αυτών. Έάν εΐμεθα ασφα¬ 

λείς περί τά βιογραφικά τού Νικ. Καβάσιλα, θά εΐμεθα ασφαλέστεροι καί 

περί τά τών άλλων. “Αλλά τούτο νομίζω δεν συμβαίνει. 

Άναθεωρών εσχάτως την προ 13 όλων ετών συγγραφεΐσαν ύπ“ εμού 

μονογραφίαν περί τού πατρός τής “Εκκλησίας “Ιωσήφ Βρυεννίου 

(1350; - 1432;)1 2 άπησχολήθην, ώς ήτο φυσικόν, μέ τό έτος τής γεννήσεώς 

του, τά έτη τής διαμονής του έν Κρήτη, τής αλληλογραφίας του, τον χρονι¬ 

σμόν καί τού άλλου του έργου. Θά ήτο άσκοπον ΐσως νά μεταφέρω ολα τά 

νέα πορίσματα εις την μικράν αυτήν πραγματείαν. Θά συζητήσοϊ δμως μερι¬ 

κός απόψεις αί όποΐαι ελπίζιο νά είναι γενικώς χρήσιμοι. 

“Όταν δεν εχωμεν βιογραφίαν ενός προσώπου, περιοριζόμεθα συνήθως 

ν“ άλιεύσο)μεν τάς πληροφορίας τάς οποίας τό ίδιον δίδει περί εαυτού. Καί 

προκειμένου περί Βρυεννίου δεν ήτο δυνατόν νά γίνη άλλως. 

1. Ή αρχαιότερα μαρτυρία τού Βρυεννίου περί εαυτού άναφέρεται περί 

τό 1379. Εις τον τρίτον λόγον Εις την Σωτήριον Σταύρωσιν8, 

1 Νικολάου Β. Τωμαδάκη, 'Ο Ιωσήφ Βρυέννιος καί ή Κρήτη κατά 
το 1400, μελέτη φιλολογική καί ιστορική, έν ”Αθήναις 1947, 8°, σσ. 148. 

2 Β', σσ. 244-272 ( Αι παραπομπαί κατά τόμους είς τήν έκδοσιν υπό Ευγενίου 
Βουλγάρεως έν Λιψία Α', Β' 1768 ( Τά Εύρεθ’έντα ), Γ' 1784 (Τά Παρα?ι.ειπόμενα ). 
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χρονολογούμενου ασφαλώς τό 1419, ό Βρυέννιος λέγει: « εγώ προ τεσσαρά¬ 

κοντα χρόνων, ορών τάς ήμετέρας πόλεις έρημωάείσας δεινώς και τέλεον 

τάς χώρας άφανισϋείσας, πυρίκαυστους τάς εκκλησίας ( = τούς ναούς) γενο- 

μένας, και τάς σεβάσμιας τραπέζας κατεστραμμένος, βεβηλωϋέντα τά άγια 

και των ιερών σκευών και επίπλων τά μεν τοΐς κυσι τά <5έ τοϊς ΐπποις τών 

ασεβών... και παν τό ήμέτερον γένος δουλεία παραδιδόμενον καί μαχαίρμ... » 1 

εΰρεν ώς αΙτίαν τής συμφοράς δτι οϊ πνευματικοί πωλούν τό μυστήριον τής 

θείας ευχαριστίας, αγοράζουν δέ τούτο οΐ Χριστιανοί! 'Ο τρίτος οΰτος λόγος 

έξεφωνήθη, ώς δηλοΐ ή επιγραφή του, έν τφ αύτφ παλατίφ τής Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως, οπού καί προηγούμενοι τινες λόγοι, επομένως ή ύπόμνησις δτι 

περί τών αυτών ώμίλησε προ τεσσαράκοντα χρόνων 2 αφόρα: είς ομιλίαν γενο- 

μένην πάλιν έν Κωνσταντινουπόλει. Τό συμπέρασμα είναι διπλοΰν: Πρώτον: 

τό 1379 δ Βρυέννιος ήτο ακόμη έν Κωνσταντινουπόλει καί δεν είχε μεταβή 

ακόμη είς Κρήτην, καί Δεύτερον: τό 1379 δ Βρυέννιος έκήρυττεν έν Κων- 

σταντινουπόλει, εΐχεν επομένως καί κύρος καί ηλικίαν, ώστε ν’ ακούεται δ 

λόγος του καί δη δ έλεγχος τών συγχρόνων του χριστοκαπήλων. 

Ώς προς τούς υπαινιγμούς τού ώς άνω χωρίου, υπενθυμίζω τά κατά τό 

1379 πρόσφατα διά τον Βρυέννιον γεγονότα: 1365 οί Τούρκοι έγκαθιστούν 

την πρωτεύουσάν των είς την Άδριανοΰπολιν' 1371 μάχη τού "Εβρου* 1373 

δ Ιωάννης Ε' γίνεται υποτελής τού Σουλτάνου* 1376 εξέγερσις Ανδρονί¬ 

κου Ζ'* 1379 επανέρχεται είς τον θρόνον Ιωάννης δ Ε'. Είναι φανερόν δτι 

οί υπαινιγμοί άναφέρονται είς τούς &ηί6 ροτίοδ τής Κωνσταντινουπόλεως 

Τούρκους, οί δποΐοι μόλις προ εικοσαετίας ( 1359 ) ειχον καταλάβει την Καλ- 

λίπολιν- Πάντα τά γεγονότα ταΰτα καί τάς ταραχάς τής Εκκλησίας καί τής 

Πολιτείας είχε ζήσει κατά την νεότητά του δ ιερός πατήρ. Ώστε ή πριν τό 

1350 γέννησίς του νά φαίνεται άσφαλεστέρα (τής τού 1340 ή 1360 υπό τών 

μελετητών γινομένης δεκτής). 3Εάν έγεννάτο τό 1340 θά ήτο δύσκολον νά 

έπιζήση μέχρι τού 1432. Έάν τό 1360 θά ήτο δύσκολον νά κηρύττη τό 1379 

είς ηλικίαν 19 ετών καί νά ελέγχη τούς πνευματικούς τής Κωνσταντινουπό¬ 

λεως. Τό 1350 συμφωνεί καί μέ τάς ιδίας του μαρτυρίας περί γήρατος. Εις 

τον προς τούς Κρήτας παραμυθητικόν( 1402 ;) λέγει « αυτός δ’ υπερβάς 

τά πεντήκοντα έτη σπουδαιον ούδέν ουδέ γενναΐον έπιδείξασθαι ΐσχυσα»3. 

ι Β', σ. 270. 

2 Είναι δυνατόν τοΰτο νά σημαίνη καί προ 42 καί προ 38 ! Ό Βρ. στρογγυλεύει, 
ώς πράττομεν όλοι, τάς χρονολογίας, δέν κυριολεκτεί. 

3 ΕΕΒΣ ΙΘ', 1949, σ. 153, στ. 483 - 484. Σημειωτέον δτι καί είς τήν < περί μελ- 

λοΰσης κρίσεως » ομιλίαν του (ή οποία θά άνεγνώσθη περί τήν αυτήν εποχήν) λέγει: 

« αλλά πώς τούς πολλούς νουθετούσα, ψυχή μου, σεαυτήν αγνοείς ; έλθέ λοιπόν είς 
συναίσθησιν μνήσθητι ημέρας θανάτου... αυτή δ5 ύπερβασα τά πεντήκοντα έτη, σπου- 

δαΐον ούδέν, ουδέ γενναΐον έπιδείξασθαι ΐσχυσας... », Β', σσ. 381 -382. 

^ 1 
ι 

■ '.·.;5ί 
::·3 

* 

Είς δέ τον Ζ' περί ' Αγίας Τριάδος λόγον, εκφωνηθέντα τό 6929 (1420- 

1421)1 λέγει: « μετάθεσιν πίστεως πραξαι ήμεΐς άνεξόμεθα ; ...νυν έν τη 

συντέλεια τού κόσμου και τφ βαϋ·εΐ τοντφ γήρα, οτε ήμΐν ούδέν άλλο προσ- 

δοκάται ή τούς τής εύσεβείας καί καρτερίας δσον ούπω στεφάνους άπολα- 

βεΐν ; » Βαθύ γήρας κρίνεται ή περί τά 70 ηλικία, όταν περί τών 50 ήδη 

δμιλούμεν περί γήρατος. "Οπως εις τήν περί τό 1399 γραφεισαν « Α' διάλε- 

ξιν μετά τού λατινόφρονος Μαξίμου», έρωτώμενος δ Βρ. υπό τού συνομιλη- 

τού του πώς έχει, άπαντα: Γήρει τήκομαι2. Δέν πρέπει νά λησμονώμεν οτι 

πρόκειται περί μοναχού, ταλαιπωρημένου δέ από νηστείας, κόπους καί πολύν 

μόχθον, δ δποΐος ήδη κατά τό πεντηκοστόν επαρουσίαζε τά σημεία τού γήρατος. 

2. "Οσα έγραψα άλλοτε συσχετίζων τό έτος τής γεννήσεως τού Βρυεν- 

νίου προς τήν δήθεν άρχιερατείαν τού Νικολάου Καβάσιλα, τοποθετουμένην 

υπό τού Ε. ΡεΗΐ: άλλοτε μεταξύ 1361-1363, δέν εύσταθούν3. “Ηδη άπε- 

δείχθη υπό άλλων οτι ούτε άρχιερεύς υπήρξε ποτέ δ Νικόλαος ούτος, ούτε 

άπέθανε τό 1363. Επομένως ή προς αυτόν επιστολή τού Βρυεννίου, ή όποια 

θά έπρεπε νά είχε γραφή τουλάχιστον μέχρι τού 13634, δύναται νά έχη 

γραφή καί πολλώ ύστερον, πάντως ούδέν σημαίνει διά τον προσδιορισμόν 

τής γεννήσεως τού έν λόγψ πατρός τής Εκκλησίας. Αλλά τού Καβάσιλα τού¬ 

του άγνοούμεν καί τό έτος τής γεννήσεως καί τό έτος τού θανάτου5. Κατά τον 

Κ..-Τ Εοεποτίζ «Ροατ ένσίυετ — ίτέδ αρρΓθχίιη&ί:ίν6Πΐβπί: — Γ&£β άε 

Νίοοίοδ Οαδαεΐΐαε ηοιίδ ανοπδ υη αυΐτε ιηογ6η: Ια άαίθ άο ηαίδδ&ηοο άο 

δοπ οοπίεπιροΓοίπ εΐ οοηοϊΐογεπ, ΌέιηέΙπυδ 0γάοη6δ. άοιιχ έοπ- 

ναίπδ δε ΙΐέτεπΙ άοηδ Ιευτ ]ειιηεδδε ά’ιιπε αιηίΐϊέ ίταηοΐιε εΐ δοΐΐάε, 

1 Α', σ. 129. Περί τής χρονολογίας Τ ω μ α δ ά κ η ς, Ό Ίωσ. Βρ. καί ή 
Κρήτη, σ. 56. 

2 Α', σ. 407. 

3 Τωμαδάκης, ένθ’ άνωτ-, σ. 17. Έκ τών κυριωτέρων μεταβολών είς τό 
βιβλίον μου είναι καί αί εξής: Ή έν σσ. 102 - 106 διαπραγμάτευσις σχέσεων Ιωσήφ 
Βρ. καί Μ. Καλέκα είναι πεπλανημένη. Ή εκεΐ επιστολή έγράφη ούχί υπό του Κα- 

λέκα άλλ' υπό Δη μ. Σκαράνου καί είναι άσχετος προς τον Βρ. Πρβλ. Β. - ]. 

Εοεηετίζ, ΟοιτεδροηάΗηεε άε Μ. Ο&ΐεεβδ, 1950, σ. 339. Επομένως πάντα τά 
βιογραφικά τοϋ Βρ. τά στηριχθέντα επ' αυτής άθετοΰνται. Πρβλ. καί Ν. Β. Τωμα¬ 

δάκη, Ιωσήφ Βρυεννίου έργα Κρητικά, ΕΕΒΣ ΪΘ', 1949, σσ. 130-154. Έκ τοϋ 
έκεΐ δημοσιευόμενου παραμυθητικού προς Κρήτας λόγου του Βρ. άπεδείχθη 
δτι ούτος ήτο Κωνσταντινουπολίτης καί δχι νησιώτης. 

4 "Οπότε 6 Βρυέννιος θά έπρεπε νά εΐχεν ύπερβή τό 20°ν ! 

5 Τόσον, θύστε δ Β. Λαούρδας, Νικολάου Καβάσιλα, προσφώνημα καί επι¬ 

γράμματα είς άγιον Δημήτριον, ΕΕΒΣ ΚΒ', 1952, σσ. 97 -109, εν σ. 108 θέλει μετα- 

βάντα τον Νικόλαον τούτον τό 1310 δι’ άνωτέρας σπουδάς εκ Θεσσαλονίκης είς Κων¬ 

σταντινούπολή, τό δέ 1312 συγγράφοντα, δ δέ πατήρ Εοεηετίζ πιθανώς άλληλογρα- 

φοΰντα μετά 84 έτη, τό 1396 ! 
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οαραβίο θεδ τέδίδΐΘΓ ααχ άέδμοοοπϊδ ροΐΐίίςμιεδ βί Γβΐί^ΐειιχ, ομιί 165 ορ* 

ρΟδθΓεπί 53.Ϊ15 165 Γ6ΠάΓ65 61111611115. ί,β ίθΠ 8ΗΤ ΙβφΗβΙ ίΐ δ’βΰΗνβπί Ηβ 

ρβηηβΐ ρα8 <3ε δΐιρροδετ εηίχε 3ΐιχ αηβ £Τ3ηά6 άίίίέι-εηοε »1. 

Επειδή δέ γενικώς υποτίθεται οτι δ Κυδώνης έγεννήθη μεταξύ 1320 και 

1325, έπειαι δτι περί την αυτήν χρονολογίαν εΐδε τό φως και δ Νικόλαος 

Καβάσιλας2. Ανεξαρτήτως τής πιθανότητος τής κοινής ηλικίας, νομίζω δτι 

τοιοΰτου είδους επιχειρήματα είναι παρακεκιγδυνευμένα. Πολλάκις οί Βυζαν¬ 

τινοί εγραφον προς άλλήλους χωρίς τον τυπικόν εκείνον σεβασμόν δ δποΐος 

διακρίνει σήμερον τήν αλληλογραφίαν τού νεωτέρου προς τον πρεσβύτερον, 

καί θά ήτο παρακεκινδυνευμένον νά έξάγωνται συμπεράσματα εκ μόνου τού 
οικείου τόνου των επιστολών. 

Ή επανεκδιδόμενη περαιτέρω έκτη επιστολή τού Βρυεννίου προς τον 

Καβάσιλαν τούτον εχρονίσθη υπό τού Τ,οεηετίζ μεταξύ 1390 καί 1396, 

θεωρείται δηλονότι γραφεΐσα εν Κρήτη. Ίδωμεν τάς έξ αυτής πληροφορίας 

περί τών σχέσεων τών δυο άνδρών 3 *. Ό γράφων προσφωνεί τον παραλήπτην 

φίλον ά'κρον αρετής καί πίστεως, δμολογεΐ δέ δτι εκ τής προηγηθείσης συνα¬ 

ναστροφής του ώφελήθη : « ώσπερ παρών σοι μέγα τι και άφατον εις ευ¬ 

φροσύνην ώνάμην », έπαινε! τά προτερήματα του, τήν σΰνεσιν τών λόγων 

του, τήν προθυμίαν του δπως επωφελώνται τούτων οί άλλοι, έπαινε! τούς 

τρόπους (φιλόκαλον η μάλλον φιλόΰεον) καί δικαιολογεί τήν σύμπτωσιν 

εις τό πρόσωπόν του τού σοφού καί τού εύδαίμονος. Εις τό πρώτον αυτό 

μέρος δμολογεΐ δ Βρ. τά ίδιά του αισθήματα: « Διά τοι τούτο καί αυτός 

διά στοργής δ τι πλείστης άγω πάντα τά σά καί διακαή προς τήν οήν 

σοφίαν τρέφω τά φίλτρα... ». Ή στοργή καί τό φίλτρον είναι εκφράσεις 

πατρός προς υιόν, δικαιολογούνται δ5 δμως έκ τής ίδιότητος τού Βρ. τού 
ίερομονάχου. 

Έν συνεχείς δ Βρ. έπαινε! μέν τήν άπαραχάρακτον πίστιν τού Ν. 

1 01ΐΓοηο1ο§ΐε άο Νώοίπβ Οπβ&δΠ&δ 1845 - 1354, ΟΟΡ XXI, 1955, σ. 205. 

2 Τήν άποψιν τοϋ Ι,οεηετίζ έδέχθη καί ό 8. 8 & 1 3 ν ί 11 ε, βαεί^αεε ρτβ- 

01530315 ρουτ 13 Βίο§:Γ3.ρ1ιίε άε Νίοοΐ35 03ΐ)35ίΐ35, Πεπραγμένα Θ' Διεθν. Βυζαντι- 

νολ. Συνεδρίου Θεσσαλονίκης Γ', 1958, σσ. 215 - 226, σ. 216. Έάν λάβωμεν ύπ’ δψιν 
δτι τδ 1354 τόν Ν. Καβάσιλαν « δντα ετι Ιδιώτην » περιέλαβον εις τό τρίψηφον τής 

εκλογής οίκουμ. πατριάρχου ( 8 3 1 & ν ΐ 11 ε, αυτόθι, σ. 220), θά ήτο περίεργον διά 
τόν ιδ' α’ι. δ Καβάσιλας νά ήγε τότε ηλικίαν 30-35 ετών! Εκείνο δέ τό ετι τοϋ 
Καντακουζηνοΰ ξενίζει τουλάχιστον εμέ. 

3 Μικράν περίληψιν δ 8 3 1 3 ν ΐ 11 ε, ένθ’ άνωτ., 221 -222, ακολουθών κατά 
πόδας τόν Ιοεηετίζ, ΚΕΒ VII, 1949, σ. 12, τόσον ώστε νά δέχεται (σ. 221, 

σημ. 4) ότι τάς έπιστολάς του Βρυεννίου τό πρώτον έξέδωκεν οόχί ό Ευγένιος Βούλ- 

γαρις αλλά δήθεν ό τυπογράφος Θωμάς Μανδακάσης ! "Απλή φυλλομέτρησις τοϋ Γ’ 

τόμου, άνάγνωσις τόσον τών προλεγομένων όσον καί τών σχολίων τών έκδιδομένων 
κειμένων, πείθει οτι ούδεμίαν άνάμειξιν, πέραν τής διορθώσεοις, εσχεν ό Μανδακάσης. 

25 - 8 - 1959 
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• Καβάσιλα, «τον νοϋευμένον δέ καί κίβδηλου μέρους (κα&άπερ) άπήλ- 

λ.αξαι » λέγων, επαινεί δ3 αυτόν περαιτέρω « πρώτον μέν διά τήν ευδαι¬ 

μονίας ακρότητα, εΐπερ ευδαίμων εστιν δ τ φ μέν σ ώ ματ ι ΰγ ιής, τήν 

δέ ψυχήν εύπορος, τήν δέ φύσιν ενπαίδευτος' τό (δέ) δεύτερον, διά τήν 

τον τρόπον χρηστότητα... και τρίτον, διά τήν έν πίστει ορϋότητα...» 

Δικαιο?ωγεΐ δέ τόν κομπασμόν διά τά προσόντα ταύτα τού Καβάσιλα, 

λέγων δτι αυτοί (δ Βρ. καί οί Βυζαντινοί)3 μάλλον έπρεπε νά θρηνούν καί 

νά σκεπάζουν τό πρόσωπόν « ώς ονκ δντος ήμΐν σοφού και εύδαίμονος άρ- 

χυντος. άλλ3 ώχετο πάντη τά καϋ’ ημάς και άπόλωλεν» / Ό υπαινιγμός 

οΰτος δύναται νά στρέφεται ή κατά τού πολιτικού ή κατά τού εκκλησιαστικού 

άρχοντος τού Βυζαντίου. Καί δ Μανουήλ Β' (από τού 1391 βασιλεύων, προ 

πολλού εστεμμένος συμβασιλεύς!) ήτο πιθανώς ούχί ευδαίμων, άλλ3 αναντίρ¬ 

ρητους σοφός. Τούς κατά τών αντιθέτων καί υπέρ τής πίστεως αγώνας “Αν¬ 

τωνίου Δ' εκτίμα δ Βρ. Διά ποιον λοιπόν λέγει ταύτα; "Οχι διά πρόσοιπα 

τού 1390- 1396. Τούτο φαίνεται από τήν προς τόν Καβάσιλαν παρακέλευ- 

σιν, δι’ ής προχωρεί προς τό τέλος ή επιστολή: «Ελεγχε τους βλαοφημειν 

άρέσκειν ήγούμενος τή άλη&εία... τοΐς τω Πνεύματι μαχομένοις άντί- 

στηϋΐ' ποίησον τούς μύ&ους,έκ μέσου... ». Ή προτροπή αύτη τής συγ¬ 

γραφής κατά τών λατινοφρονούντων θ3 άναφέρεται εις περίοδον συζητή¬ 

σεων καί αντιθέσεων, ή οποία δεν μού φαίνεται δτι είναι δυνατόν νά είναι 

ή ώς άνω προταθεΐσα 1390-1396, καλυπτόμενη ώς επί τό πολύ από τήν 

δράσιν τού Βαγιαζήτ καί τήν ΰπ’ αυτού πολιορκίαν τής Πόλεως2. 

'Η επιστολή τελευτή με τήν ευχήν « έπει... τον καλού τούτον χρή¬ 

ματος, τον κατά τήν σήν οίκείωσιν, επιτυχεΐν μοι τελεΐν έξεγένετο, και ήδο- 

μαι σφόδρα τφ άτνχήματι, και διά βίου σνμπαραμένειν μοι εύχομαι». 

Μολονότι ή ευχή είναι τού άπραγματοποιήτου, άφ3 ενός δεικνύει τήν γνωρι¬ 

μίαν τών δύο άνδρών καί έξ άλλου δτι ειχεν ακόμη δ Καβάσιλας περιθοοριον 

διά τήν φιλικήν ταύτην προσωπικήν σχέσιν. “Άλλως τε έν τή επιστολή φέρε¬ 

ται υγιής, ενώ δπωσδήποτε τό 1390-1396 καί πολύ γέρων, άν εζη, καί κάθε 

άλλο παρά υγιής θά ήτο. 

3. 3Από τήν διατύπωσιν τής επιστολής δεν φαίνεται ποια έργα τού Νι¬ 

κολάου έγνώριζεν ό Βρ., επομένως δεν δυνάμεθα νά πορισθώμεν ωφέλειαν 

χρονολογικήν, έστω καί έμμεσον. 3 Από τήν υπογραφήν πάλιν « Ίοισήφ τού 

Βρυεννίου » λείπει τό μοναχού, καθώς λείπει καί από τήν επιστολήν προς 

τόν Κυδώνην. Κατ3 αρχήν θά υπέθετε τις, δτι καί αί δύο εγράφησαν προ τής 

εισόδου του είς τήν μονήν τών Στουδίου, επομένως κάπου έκε! περί τό 1370, 

1 Καί όχι, φυσικά, οί έν Κρήτη Ενετοί. 

2 Ή πρώτη διάλεξις τοϋ Βρυεννίου διεξήχθη καί έγράφη εν Χάνδακι Κρήτης. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ©' 2 
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αν περί τό εικοστόν έκάρη ό Βρ. μοναχός. Θά μοΰ επιτραπή νά εξετάσω καί 

αυτήν την άποψιν. 

=Ιδού πρώτον πώς υπογράφει τάς έπιστολάς του ό Βρ.1. 

Α': Τού έν μοναχοΐς ελάχιστου, δν ή φήμη εκ νέου Βρνέννιον "Ιωσήφ 

έγνώρισεν ( Γ', 128). 1882 - Σεπτ. 1397. 

Είναι φανερόν δτι ή επιστολή δεν εγράφη τοΰ Βρ. δντος νέου, και δτι 

ουτος έκάρη πολύ νέος μοναχός, ώστε νά μή γνωρίζεται μέ τό κοσμικόν του 

δνομα. 

Β' : Του έν μοναχοΐς ελάχιστου "Ιθ)σήφ, δν την έπίκλησιν ή φήμη Βρνέν- 

νιον οϊδε καλεϊν (Γ', 131). 1882 - 1402. 

Γ' : Του πάντα και φιλοϋντος τά σά και ΰανμάζονιος Ιωσήφ μονάχου του 

Βρυεννίου ( Γ', 133 ). 1389 -1399. 

Δ': Του δν φιλεϊς διαφερόντως Ιωσήφ Βρυεννίου, πιστότατου αοι φίλου, 

και κατά Θεόν άγαπώντός σε ( Γ', 135 ). 1390- 1391 ή 1396 - 1397. 

Ε': Του έν μοναχοΐς οίκτροτάτου καί αχρείου δούλου τής σής άγιότητος 2 3, 

"Ιωσήφ Βρυεννίου (Γ', 138). 1382-1383. 1401- 1403. 

<Τ': Του των αών λόγων διαπύρως έξηρτημένου, "Ιωσήφ τού Βρυεννίου ( Γ' 

141). 1390-1396; 

Ζ': "Ο πάντα τά σά 3 καί φιλών καί ϋαυμάζων έξόχως, μοναχός "Ιωσήφ, 

δν διά τό γνώριμον οι πολλοί Βρυέννιον γράφουαιν (Γ', 143). 1390- 

1396; 

Η': Τον κατά πνεύμα υιού καί φίλων γνησίου και δούλου πιστού τής σής 

άγιότητος4, μοναχού "Ιωσήφ, ον Βρνέννιος ή έπίκλησις ( Γ', 145). 

1390 -1396 ; 

Θ': Τού τής σής άγιότητος5 καί υιού καί οικείου δούλων, "Ιωσήφ μοναχού 

τον Βρνενίον { Γ', 148 ). Φθινόπωρον 1396. 

Γ: "Ιωσήφ μοναχού τού Βρυεννίου { Γ', 155 )6. 1397. 

ΙΑ' : Βρυεννίου μοναχού "Ιωσήφ ( Γ', 157 )7. 1406- 1407. 

1 Εντός παρενθέσεως έτέΟ·η 6 τόμος καί αί σελίδες όπου απαντούν αί ΰπογρα- 

φαί των επιστολών. Διά τού Γ' νοείται ό τρίτος τόμος των Ευρεθέντων των έκδο- 

θέντων υπό τοϋ Εύγ. Βουλγάρεως 1784, ώς Παραλειπόμενα. Μετά τήν ενδει- 

ξιν ταύτην έτέθη ό χρονισμός (διά τάς έπιστολάς π χ. 1382- 1383) κατά Ι,οεηειΤζ, 

προς τόν όποιον δεν είμαι πάντοτε σύμφωνος. 

2 Τφ “Ιεροσολύμων Δωροθέφ. 

3 Τφ ήγουμένω των Στουδίου Εύθυμίορ. 

* Τφ Αλεξάνδρειάς Μάρκω. 

5 Τφ οίκουμενικω. 

6 Μαξίμω Χρυσόβέργη. 

7 Μακαρίφ Αμμόχωστου, χωρεπισκόπφ υποτεταγμένιο τοΐς Λαχίνοις. 
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ΙΒ': Τού των σών δούλ.ων δούλων και τής βασιλείας1 ευχέτου, μοναχού 

"Ιωσήφ τού Βρυεννίου ( Γ', 159), 1407 ; 

ΙΓ' : Ό πάντα τά σά 2 καί αγαπών καί επαίνων καί ϋαυμάζων, "Ιωσήφ μο¬ 

ναχός 6 Βρνέννιος (Γ', 160). 1407 ; 

ΙΔ': Τού τών σών8 επαινετού καί γνησίου φίλου, μοναχού "Ιωσήφ, φ 

Βρνέννιος τό έπώνυμον ( Γ', 162). 1407 ; 

ΙΕ': κατά πάντα τής σής άγιότητος4 "Ιωσήφ ό Βρνέννιος (Γ', 167). 

1407-1410; 

Ι'Γ': "Ιωσήφ μοναχού τοϋ Βρυεννίου... ( Γ', 170 )5- 1409- 1410. 

ΚΔ' : Ό πάντα τά σά6 καί φιλών καί έλανμάζων "Ιωσήφ 6 Βρνέννιος 

(Γ', 180). 

Αί έπιστολαί ΙΖ' - ΚΓ' καί ΚΕ' δέν υπογράφονται εις τήν ύπάρχουσαν 

εκδοσιν, καθώς καί ή υπό Ά. Παπαδ. Κεραμέως έκδοθεΐσα αλληλογραφία, 

όπου μόνον ή διαθήκη επιγράφεται «Αιάταξις "Ιωσήφ μοναχού Βρνεν- 

νίου»7. Όμοίως δέν υπογράφεται καί ό παραμυθητικός λόγος προς τούς 

Κρήτας (1402;) δ έπιγραφόμενος όμως « τοΐς εν Κρήτη έν Θεφ πατρί ήγα~ 

πημένοις μοι... "Ιωσήφ μοναχός ό Βρνέννιος... » 8 ( 1402;). 'Η επιστολή 

Ιωάννη τφ Συριανφ ( 1407 ;)9 δέν υπογράφεται μέν εν τφ πατμιακφ κώ- 

δικι, πλήν εν τφ ν&ΐΐίοείΐ. Ογ. Β 128, ρ. 170 φέρει τήν έξης υπογραφήν: 

« Ταύτα ή τον τήν έπωνυμίαν Βρυεννίου μοναχού "Ιωσήφ δεξιά σοι έγχα- 

ράξασα δείκννσι ». 

Επομένως υπάρχουν τέσσαρα παραδείγματα περιπτιύσεων καθ’ ας δ 

Βρυέννιος παρέλειψε τό μοναχός εις τήν αλληλογραφίαν του (επί 19 περι¬ 

πτώσεων). Καί εις μέν τάς τρεις δέν εΐμεθα ασφαλείς περί τοΰ χρόνου τής 

συγγραφής τών έν λόγο) κειμένων, ενώ περί τοΰ τετάρτου, τής προς Αλέξιον 

τόν Άπόκαυχον επιστολής, δέν προκύπτει καμμία αμφιβολία δτι εγράφη μετά 

τήν έπανεγκατάστασιν τοΰ Βρ. έν Κωνσταντινουπόλει (1403 ;). Επομένως 

1 Τω βασιλεϊ Μανουήλ Β*. 

2 Μανουήλ τφ Πόθφ έν Λακεδαιμόνια. 

3 Μανουήλ τφ Όλοβόλφ, έν Θεσσαλονίκη. 'Ο ήοεπετίζ, ΚΕΒ VI, 1948, 

σ. 119 έγραψεν άλλοτε, οτι τό θέρος τού 1403 ό Όλόβολος ουτος έξελέγη μητροπο¬ 

λίτης Γοτθίας, αλλά πώς τότε τό 1407 εύρίσκεται έν Θεσσαλονίκη καί δή μή Ιερω¬ 

μένος ; 

ί "Ηράκλειας “Αντωνίω. 

5 Κιέβου Φωτίορ έκ Μονεμβασίας "Ελληνι. 

6 "Αλεξίω Άποκαυχφ ξωγράφφ καί οίκείφ τοϋ Βρ. 

7 ν&νίμ Οτεΐεοα δμοτα, “Αγία Πετρούπολις 1909, σ. 295-296. Τά άλλα τρία 
κείμενα αυτόθι 292 - 295. 

8 ΕΕΒΣ ΙΘ', 1949, σ. 139. 

9 Ό Ιωσήφ Βρ. καί ή Κρήτη, σσ. 133 - 137. 
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και μοναχός ών δ Βρ. ήδύνατο να παράλειψη την ενδειξιν ταΰτην εκ της 

υπογραφής του. 
Συνοψίζων δεν δέχομαι οτι ή προς Νικ. Καβασιλαν επιστολή εγραφη 

τό 1390-1936 έν Κρήτη, αλλά δεν δύναμαι καί νά προσδιορίσω άκριβέστερον 

τον χρόνον της πολύ προ της ημερομηνίας ταύτης συγγραφής. Νομίζω δ' οτι 

6Χ 3Τ§Ίΐπΐ6ηί:ο ίποοΓίο δεν πρέπει νά στηρίζεται ή χρονολόγησις τού Καβά- 

σιλα και νά παρατείνεται ό χρόνος της ζωής αυτού μέχρι καί τού 1396. 

"Άλλα στοιχεία ασφαλέστερα θά δείξουν ΐσως, εις τό μέλλον, πότε έξηλθε της 

σκηνής τού ματαίου βίου 6 μυστικός καί λειτουργικός άνηρ. 

4. Ώς προς την προς Κυδώνην επιστολήν, τά πράγματα εύκολύνονται.Ή 

( επιγραφή εχει καί τόπον προορισμού: «ΛΕν Βενετία». Ό πατήρ Ι,οεηοΓίζ 

I προτείνει δύο χρονολογίας : 1390-1391 καί 1396 - 1397, δεδομένου οτι κατά 

I τά δύο ταύτα έτη εύρίσκετο ό Δημ. Κυδώνης εν Βενετίφ. Άλλ’ εις την Ένε- 

| χίαν εύρίσκομεν τον σοφόν σύμβουλον Ιωαννου τού Β και κατα το 1371, 

I μετά τήν έπίσκεψιν τής Ρώμης καί τήν άνάγνωσιν τής « ομολογίας πίστεως » 

! τού αύτοκράτορος προς τον πάπαν1 II. Θά συζητήσωμεν καί τάς τρεις περιπτώ- 

I σεις. Άλλ’ ίδωμεν πρώτον τό περιεχόμενον τής επιστολής. 

Ό Βρ. γράφει άπαντών προς τον Κυδ., θεωρών τήν επιστολήν του 

ενδειξιν αγάπης, ή οποία « τοσούτον πνεύσασα διαστήματος » (Ένετίας 

εις Κωνσταντινούπολιν ή Ένετίας εις Κρήτην ) καί εύρούσα αυτόν « έν τρι¬ 

κυμία λογισμών καθεστώτα » 2 ηύφρανε καί έπέδρασεν ώστε νά λησμονήση 

1 Περί τοΰ ταξιδιού τούτου Ίωάννου τοϋ Ε' δρα κυρίως Α. Α. ν&δίΐΐεν, 

II νί&££ίο άεΙΓίπιρ. Βίζ. Οΐονβηηί V Ρπίεοΐο^ο ίη Ιΐα1ί& ( 13^9 " Ι37Ι ) ε 1 απίοπε 
άί Κ.0131& άεΐ 1369, 5ΒΝ III, 1931, σα. 153 - 193 καί Κ. Εοοηετίζ, Μη 
V Ρδΐέοΐοβίαε & νεηίδε (1370- Ι3?0. ΚΙαΒ XVI, 1958, σσ. 217 - 232 (εν σσ. 217- 

220: Εε 1έπιοΐ£η3.£ε άε Π. Ογάοπόδ εί εεΐηΐ άε Μη V). “Εσχάτως ό Ί. Μα- 

μαλάκης, Ή έπίδρασι των συγχρόνων γεγονότων στις ιδέες τοΰ Γεμιστού, Πεπρ. 

Θ' Βυζ. Συνεδρ. Θεσσαλ. Β', 1955, σ. 501 ύπεστήριξεν οτι < τον “Οκτώβριο του 1367 

συνανταται ό πατριάρχης μέ τόν πάπα στη Ρώμη καί στις 18 Όκτ. 1369 υπογράφε¬ 

ται ή ένωση από τόν “Ιωάννη V (δίο), πού είχεν έλθει γΓ αύτό μέ^ τό Δ. Κυδώνης 
Ούτως ό Κωνσταντινουπόλεως Φιλόθεος Κόκκινος, ό βιογράφος τοΰ Γρηγ. Παλαμα 
καί καταδικάσας τόν Πρόχορον Κυδώνην, φέρεται ώς ύπογράψας άνυπόστατον ένω- 

σιν μετά των Λατίνων I Πράγματι άνεγνώσθη απλώς « ομολογία πιστεως » έν 8&ηίο 
δρίπίο άΐ Β&δδΐο τής Ρώμης, παρόντος τοϋ Λατίνου πατριάρχου Κωνσταντινουπό¬ 

λεως, ής ομολογίας τήν μετάφρασιν έφιλοτέχνησεν ό Κυδώνης. Πρβλ. Κ. - }■ Βοε- 

π ε γ 1 ζ, Όέηαέίπαδ Ογάοηέδ ΟοίΎβεροηά&ηεε I, 1956 (δΐιιάί ε Τεδίι 186), αρ. 

129, σσ. 164 - 166, τό δέ κείμενον παρά Ο. Μ θγ ο π Η, ΝοΙίζϊε θΐ Ργοοοιο € ϋεηχ. 
Οίάοηε... 1931 ( δΐηάΐ ε Τβδίί 56), σσ. 293 -296, καί αύιόθι 146- 148. 

2 Τήν αιτίαν τής τρικυμίας δεν λέγει, προφανές δμως είναι οτι ταράσσει τον 
νέον θεολόγον τό δλον εκκλησιαστικόν - πολιτικόν πρόβλημα τής διαμάχης Ανατολής 
καί Δύσεως, συνδεδεμένον μέ τήν ενότητα τής πίστεως, τήν τήρησιν τής παραδόσεως 

καί τήν διατήρησιν τοΰ κράτους. 
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τά οικεία κακά, ποια άγνοούμεν. Ή φιλία των δύο άνδρών περιγράφεται 

κατόπιν μέ τήν πληροφορίαν οτι ό Κυδ. εχαιρεν επι ταΐς χαραΐς τού Βρ. και 

ελυπεΐτο επί ταϊς λύπαις του, έπήνει αυτόν έπιτυγχάνοντα καί έκέντριζε ραθυ- 

μούντα. Τούτο άνεγνώριζεν εις τόν Κυδ. δ Βρ. καί ώμολόγει «τοΐς συνούσι» 

( συμμονασιαις έν Κωνσταντινουπόλει ή Κρήτη), εύχεται δέ νά μάθη οτι δ 

Κυδ. ταχέως έπανήλθεν εις Κωνσταντινούπολιν, εις τά βασίλεια, δηλαδή έχων 

τήν βασιλικήν εύνοιαν καί αξίωμα παρά τφ άνάσσοντι. 

Μετά τάς εύχάς ταύτας, δ Βρ. ενθυμείται τήν αποστασίαν καί άποκλαίει 

τό ελληνικόν γένος, τό άποβαλόν άνδρα δυνάμενον νά υπεράσπιση τά δόγματά 

του καί νά είναι καύχημα καί δόξα του. «λΓϋν δέ, δν αν χρείαν είχε γλωτ- 

της άποπληροϋντα, ή δπλου ίσχυροτάτου ή κα&’ ημάς [5Ορθόδοξος ] Εκ¬ 

κλησία, τούτου αυτής άποσκιρτώντος », ώστε νά φαίνεται εις τούς αντιθέ¬ 

τους, χωρίς εις τήν πραγματικότητα νά είναι, οτι δύναται εύκολους ή Άνατ. 

Εκκλησία νά καταβληθή, ώς στερούμενη ύπερασπιστού. Άλλ* αύτη δεν έχασε 

μόνον τόν Κυδώνην, αλλά τόν έχει «εχθρόν καί πολέμιον», ποιον; αυτόν 

πού έγέννησε καί έξέθρεψεν. Καί παραβλέπων ούτος οτι αμείβεται μέν δ 

τιμών, τιμωρείται δ’ δ άτιμάζων τούς γεννήτορας, ατιμάζει τά στήθη τής 

μητρός. Πιθανόν ή Μήτηρ Εκκλησία νά ΰστέρησεν εις κάτι, έπρεπε ν" άπο- 

κρύψη καί δχι νά διαπομπεύση τό αίσχος, όπως θά έπραττε διά τήν κατά 

σάρκα μητέρα του. Έπρεπε, φοβούμενος τόν θειον νόμον, νά περιστείλη τήν 

γυμνότητα δχι νά τήν εκκαλύψη. "Ομως ή "Ορθόδοξος "Εκκλησία «ου μονον 
αύτη έν ούδεν'ι επιλήψιμος, άλλα μόνη δρ&ή και άληϋής και εξαίρετος». 

Μετά τήν συμβουλήν ταύτην, ή όποια έφθασεν εις τήν έπιτίμησιν, δ Βρ. 

επάγεται: « Αλλά περί μέν τής εις τήν Μητέρα επανόδου αυτός βονλεύση 

σαφώς και εύφρανεϊς αυτήν τοΐς ΰστέροις, ώς τοΐς προτέροις έλύπησας», 

προφανώς άναμένων, δτι ή προς τήν ορθοδοξίαν άντίθεσις υπήρξε παροδική 

καί οτι ό Κυδώνης θά έπιστρέψη έκεΐθεν οθεν έξέκλινεν. Μετά ταύτα δ έπι- 

στέλλων δικαιολογείται διά τήν αργοπορίαν τής άπαντήσεως ή τήν έλλειψιν 

αλληλογραφίας, επικαλούμενος λόγους ύγιείας, μεθ’ ο πλέκει τό έγκώμιον τού 

Κυδώνη ώς ανθρώπου καί λόγιου, γνώστου τής Λατινικής, ακριβολόγου * Ελ¬ 

λη ν ιστού κλπ. Κατακλείει δέ τήν επιστολήν ευχόμενος όπως δ Κυδ. « ύλάττον 

έπανέλϋοις εις τήν Πατρίδα1 και τής σοφίας ενροις τό τέλος επάξιον», 

υπογράφεται δέ ώς υπό τού Κυδ. « φίλουμένος διαφερόντως καί πιστότατος 

φίλος » / 

1 Χαρακτηριστική είναι ή σύμπτωσις των όρων Μήτηρ (“Εκκλησία) καί Πατρίς 

(Βυζάντιον)! Εις τήν σκέψιν τοΰ Βρυεννίου δεν ή το δυνατόν νά είναι "Ελλην ό λα.· 

τινίσας. Πρβλ. καί τήν δεκάτην επιστολήν τοΰ Βρ. « Τφ από Γραικών ( ='Ελλήνων, 

Ρωμαίων) Ίταλφ, άδελ.φφ Μαξΐμφ... » (Χρυσοβέργη ) (Γ', σ. 148), ό όποιος, 

κατά Βρ., έγινεν Ιταλός επειδή ήσπάσθη τόν καθολικισμόν! 
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"Ερχομαι τώρα εις την εξέτασιν του χρονισμού. Και πρώτον ήτο δυνα¬ 

τόν ή επιστολή νά εγράφη τό 1396- 1397 ; Εις τοϋτο συνηγορεί εις λόγος. 

Εις τήν επιστολήν γίνεται λόγος περί άσθενείας του Βρ., ώς ήδη είπον: 

« αλλά τό καταπιέζον και τρύχον ημάς άλγος οϊσϋα, νφ' ου και τών έγ¬ 

γιστα φίλων και ημών ανιών επιλελήσ&αι βιάζομαι. Πλην καίπερ οντω την 

κεφαλήν πάσχων, σου τής φίλης κεφαλής ονδαμώς επιλέλησμαι ». "Οτι περί 

το τέλος τής παραμονής του Βρ. ( 1402 ;) κατεΐχεν αυτόν ή εν λόγω κεφαλαλ¬ 

γία φαίνεται εκ τοϋ εξιτηρίου προς τους Κρήτας λόγου : « αν το τής κεφαλής 
άλγος μή ταντας μοι προδφ τάς ελπίδας»1. "Αφήκε δ’ αυτόν, ή συνήθης 

εις εγκρατείς μοναστάς καί υγρά κλίματα ενόχλησις αυτή, έπανελθόντα εις τά 

Στουδίου, δθεν γράφει προς τον συμμοναστήν του κωδικογράφον Ίωάννην 

« δ πόνος τής κεφαλής άφήκε με » 2, καί προς τον οικειον του ζωγράφον 

Αλέξιον Άπόκαυχον « Γίνωσκε δτι σωματικώς μεν καλώς έ'χω, ψνχικώς δε 

ασθενώ » 3. Έάν μή ήτο χρόνων ή περιοδικόν τό πάθος τής κεφαλαλγίας, 

τότε ή προς Κυδώνην έπιστολή θά ήτο εγγύτερα προς τήν εξοδον του Βρ. έκ 

Κρήτης. Εις τοΰτο θά συνηγορούν καί αί εύχαί του, όπως ό Κυδ. επανέλθη 

εις τήν Όρθοδοξίαν καί τήν Πατρίδα. 
Άλλ" υπάρχει πάντοτε ή απορία: Ήτο δυνατόν τό 1396-1397 ο Βρ. 

νά έφιλεΐτο διαφερόντως καί νά ήτο πιστότατος φίλος του Κυδώνη ; Ήτο 

επίσης δυνατόν ν’ άναμένη κάν μεταστροφήν του Κυδώνη από τριακον¬ 

ταετίας προσχωρήσαντος προς τον πάπαν; Πώς δέ θά έξηγηθή τό νυν... 

άποσκιρτώντος τών στ. 14-16; Τοΰτο, νομίζω, βοα, δτι πρόσφατος 

ήτο ή αποστασία τοΰ Κυδώνη, ή πικρία εκ τής καταδίκης του Προχόρου 

καί τοΰ θανάτου του, γεγονότα τά οποία ειχον προκαλέσει (1368- 1369) τήν 

έπίθεσιν τοΰ Κυδώνη κατά τοΰ πατριάρχου Φιλοθέου, κατά τής Μητρός Εκ¬ 

κλησίας επομένως. Κατά ταΰτα απορρίπτω τήν ύπόθεσιν οτι ήτο δυνατόν ή 

επιστολή νά εγράφη τό 1396- 1397, δτε ό Κυδώνης ( μετά τοΰ Χρυσολωρά) 

ήλθεν εις Ιταλίαν, μετέφραζε δέ τήν Οτάο Η1155&Θ τών δομηνικανών, στενώς 

συνεργαζόμενος μετά τοΰ Μανουήλ Καλέκα καί τοΰ Μαξίμου Χρυσοβέργη 4. 

Διά τους αυτούς περίπου λόγους δεν είναι δυνατόν νά εγράφη ή επι¬ 

στολή ουδέ κατά τό 1390- 1391 5, δταν μάλιστα τήν 20ήν Ίανουαρίου τοΰ 

1 Γ', σ. 38. 

2 Γ', σ. 178, επιστολή ΚΓ'. 

3 Γ', σ. 179. 

4 Κ. -1. ΙοεηετΙζ, Γεε τεεαείΐδ άε ΙεΙίτεε άε ϋέπιέίππδ Ογάοπέδ, 1947 

(8ίιχάΐ ε ΤεδΙί 131), σ. 122 (εν σσ. 108 - 122: Εδδαΐ άε ΟίίΓοποΙο^ίε πληρέστε- 
ρον άλλα καί διάφορον τοΰ παρά Ο·. Μ ε ϊ ε& ί ί, Νοίϊζίε..., σσ. 519 - 521 : Αίουπε 

ά&ίε ρτον&ίε ο ρτοίπιίπΐΐ άε11& νθα άϊ Όεπιείπο Οίάοπε ). 
5 ΕοεηετΙζ, 1,65 τεεαειίδ άε Ιείίπεδ άε ϋ.Ο,, 1947, σ. 120, άμφιβάλλων 

σημειώνει: « αυεμπε Ιείίτε άε Ογάοπεδ τΓεδί άαί&ΰΐε άε εοπ εείοπτ & Υεπΐδε ». 

έτους εκείνου (καθ’ ημάς 1391) ό Κυδώνης εδέχθη τήν ενετικήν υπηκοό¬ 

τητα, γενόμενος οίνΪ5 νθηεΐίαπιηι Κ Απεναντίας τά πάντα συνηγορούν υπέρ 

τοΰ χρονισμού τής αποστολής κατά τό έτος 1370-1371, δτε έκ Ρώμης μέσφ 

Νεαπόλεως εύρέθη εις Ένετίάν ό Κυδώνης και έκεΐθεν ενεθυμήθη τον πι¬ 

στόν του φίλον Βρ., μή έχοντα προφανώς έκδηλωθή κατά τήν δίκην τοΰ 

Προχόρου, δυνάμενον νά έλπίζη ακόμη εις ένα συμβιβασμόν, μίαν επιστρο¬ 

φήν εις τά βασίλεια2, καί τοΰ έγραψεν. Ό Βρ. έπροθυμοποιήθη ν" απάν¬ 

τηση, σιγών από μακροΰ καί προφασιζόμενος τήν κεφαλαλγίαν, τίποτε δηλαδή 

τό παραμόνιμον, δυνάμενον νά έμποδίση τινά από τοΰ νά γράψη μίαν επι¬ 

στολήν ! Μολονότι δέ δαπανάται εις έγκτσμιασμόν τοΰ παλαιού του φίλου, 

διαχωρίζει πλέον σαφώς τήν θέσιν του, άποδοκιμάζει τήν αποστασίαν (καί 

αν αΰτη είχε πολιτικήν σκοπιμότητα), ελέγχει, προτρέπει εις επάνοδον. "Από 

τής στιγμής εκείνης ή παλαιά φιλία πρέπει νά διελΰθη. Ό Βρ. θ" άναλάβη 

άργότερον άποστολήν άλλην, νά πολεμήση τον Λατινισμόν εις αυτήν τήν έπι- 

κράτειάν του, ένισχΰων τούς δοκιμασθέντας έκ τής Κρητικής αποστασίας 

1361 -1364 όρθοδόξους Κρήτας, καί οί δρόμοι τών δυο λογιών είναι χοορι- 

στοί. Νομίζω μάλιστα, δτι είναι εμφανής ή άντίθεσις: Τοΰ ένός ώς μιας 

πολιτικής συνειδήσεως, προσπαθοΰσης νά διασώση, κατά τό εφικτόν, τά πρά¬ 

γματα διά συμβιβασμών (δογματικών υποχωρήσεων, συνθηκών, πωλήσεων, 

δανείων, πρεσβειών κ.ά. συνήθα)ν καί τότε καί τώρα διπλωματικών ενερ¬ 

γειών). Καί τοΰ ετέρου, τοΰ Βρυεννίου, εντόνου εθνικής συνειδήσεως, θέ- 

τοντος ύπεράνω πάντων τήν διατήρησιν τής εύσεβείας (τής παραδόσεως τοΰ 

"Εθνους), δηλονότι άποκλείοντος πάντα συμβιβασμόν εις τον χώρον τής πί- 

στεως, δι" ής διεχωρίζετο τό δμόδοξον από τό αλλοεθνές. 

Ποία άντίθεσις μεταξύ τών δυο επιστολών, τής προς Κυδιόνην καί προς 

Καβάσιλαν ! Διά τής προς τό μυστικόν επιστολής του ό Βρ. ήθέλησε νά δείξη 

τήν άντίθεσιν τοΰ ευσεβούς ορθοδόξου προς τήν τοΰ πραγματευτοΰ τής πίστεαις 

διπλωμάτου, ό όποιος κατά βάθος ήδιαφόρει διά τον παραδοσιακόν χριστια¬ 

νισμόν, τήν ευσέβειαν τοΰ Βρ. Μή λησμονώμεν δέ δτι ή συναγωγή τών επι¬ 

στολών τοΰ Βρ.3 ειχεν έπιδεικτικόν καί διδακτικόν σκοπόν.Επιδεικτικόν μέν 

διά νά δείξχι τάς σχέσεις τάς οποίας είχεν εκείνος προς υπέροχους άνδρας, 

βασιλέα, πατριάρχας, συγγραφείς, λογίους, άξιωματοΰχους τής Εκκλησίας 

καί τής Πολιτείας. "Αλλά πάντως ιδία διδακτικόν σκοπόν, διότι υπήρξε συνα- 

1 Προχείρως ΙοεηετΙζ, αυτόθι. 
2 "Οντως, άναχωρήσας τον Μάρτιον 1371 εύρέθη είς Κωνσταντινούπολιν τον 

Μάΐον τοΰ αύτοΰ έτους ό Κυδώνης (Μ ε γ ο 3 Η, ΝοΙϊζίε, σ. 520 ) καί μόλις τό 
1376 εγκαταλείπει τό «υλικόν αξίωμα ( Μ ετ οεί ϊ, αυτόθι, ο. 521 ) διά νά. έπανέλθ'η 
είς Ιταλίαν. ( Σχετικώς πρβλ. καί Γ,οεπετίζ, Εεδ τεετιεϋδ, σσ. 112 -114, δίδοντα 
άλλην σειράν είς τά γεγονότα, παρεμβαλλόμενης τής παραμονής τοϋ Κυδ. είς Λέσβον). 

3 "Οχι τό σύνολον τής αλληλογραφίας. Βλ. περαιτέρω. 
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γωγή διά μαθητάς ορθοδόξους. Νομίζω μάλιστα δτι πλησιέστερον προς την 

επιστολήν προς Κυδώνην πρέπει νά τοποθετηθή χρονικώς και ή προς Καβά- 

σιλαν, παρά προς τό τέλος τής παραμονής του Βρυεννίου έν Κρήτη. 

5. Έδώ νομίζω δτι πρέπει νό έκφράσω την διαφωνίαν μου προς τον 

αγαπητόν μου πατέρα Κ.. * I. ΕοεηετΙζ, εις τον οποίον όφείλομεν λαμπράν 

μελέτην περί τής χρονολογίας {και δη των 16 πρώτων επιστολών) των έργων 

του "Ιωσήφ Βρυεννίου, εις την οποίαν πολλάκις ήδη άνεφέρθημεν.Ό Β. εκκι¬ 

νεί από την άντίληψιν δτι αι έπιστολαι αποτελούν δυο σειράς (1-16 και 17 - 

25), εκ των οποίων ή πρώτη περιέχει επιστολάς (1-10) γραφείσας έν Κρήτη 

(1382-1402), και άλλας (11-16) γραφείσας μετά την εκ Κρήτης εις Κων¬ 

σταντινούπολή επάνοδον. Τάς τής δευτέρας σειράς προς οικεία πρόσωπα ευρί¬ 

σκει διαφόρου ύφους και συνθέσεως δ Β. Εις την πραγματικότητα ή μελέτη 

του θέματος πρέπει νά γίνη επί τή βάσει των χειρογράφων δι’ ών αΐ έπι- 

στολαι έχουν παραδοθή, και μέ την σειράν την οποίαν παραδίδονται εκεί. 

Πάντως, ως έδημοσιευθησαν υπό του Βουλγάρεως, ούδεμίαν σειράν παρου¬ 

σιάζουν, νομίζω δ3 οτι δ ύπ" εμού χρονισμός τής προς Κυδώνην ανατρέπει 

ήδη την άντίληψιν δτι και εκείνη έγράφη εκ Κρήτης. 

Τό ολον θέμα μένει νά έξετασθή κατά την ύπ" εμού προσεχή δημοσίευ¬ 

σήν δλοκλήρου τής αλληλογραφίας. Έκεΐ θά γίνη διάκρισις των φιλολο¬ 

γικών επιστολών του Βρυεννίου και τής συνήθους αλληλογραφίας 

αυτού (ή δποία δεν παύει νά ε'χη λογοτεχνικόν ΰφος), από τής ποιμαν¬ 

τικής αυτού αλληλογραφίας (έξιτήριοι, παραμυθητικοί, έγκΰκλιοι). Διότι 

πάσαι αΐ σωθεϊσαι έπιστολαι του Βρ. ούτε έγράφησαν οΰτε έδημοσιευθησαν 

ώς διδακτικά κείμενα, πρότυπα διά τούς μαθητάς του ή τούς υπό τών φίλων 

του διδασκόμενους. 

Μίαν τελευταίαν παρατήρησιν θέλω νά κάμω. Ούδεις έπρόσεξεν δσον 

έπρεπε τούς στίχους 25-30 τής προς Νικ. Καβάσιλαν επιστολής του Βρ., 

οπού γίνεται λόγος περί ταλαντεΰσεως τούτου και εγκαίρου δογματικής 

προσαρμογής προς τήν "Ορθοδοξίαν, αφού άπηλλάγη τών κακών επιρροών 

{ προφανώς τού Κυδώνη ): « Τής άκιβδήλου και γνήσιας μοίρας τελείς εν 

Χριστιανούς (— Όρθοδόξοις)' του νενοθενμένου δε και κίβδηλου μέρους 

καθάπαξ άπήλλαξαι... τήν συναγωγήν εκείνων άπειρηκώς»! Ταύτα 

δεν ήτο δυνατόν νά γίνουν κατά τό γήρας, αλλά κατά τήν νεότητα τού Καβά- 

σιλα, άναφέρονται δ3 εις άγνωστα γεγονότα τής ζωής του. Εξηγούνται δμως 

νομίζω έπαρκώς εκ τής προς τον Κυδώνην σχέσεως κοινής καταγωγής, φιλίας 

και σπουδών. 

6. Σημαντικόν ζήτημα εις τον βίον τού Βρυεννίου είναι δ καθορισμός 

τού χρόνου τής διαμονής αυτού έν Κρήτη, περί τού οποίου έγραψα καί άλ¬ 

λοτε1. Παλαιότερον δ Ρΐι. Μεγετ, έτοποθέτει τήν εναρξιν τής αποστολής εις 

τό έτος 1375, άλλ* ήδη δ Ραίπιίοπ (ακολουθών τον Ρώσον Αρσένιον ) έγρα- 

ψεν : « Ι*ε ραίπατοϊιο Νίΐ (1380-1388) Γοπνογα ό ΟτεΙβ οπ 1381 »8 καί 

δ Μ. : « είπα άίιηίάΐιιηι εοοοαίί XIV, αηηο 1381 ίηδίιΐΗΐη τηίδδαδ 

63Ϊ»3. Τούς τρεις τούτους ως άσφαλεστέρους ήκολούθησα καί εγώ. 5Εννοεί¬ 

ται, δτι αν έγνωρίζομεν ασφαλώς τό έτος τής εξόδου τού Βρ. έκ Κρήτης θά 

ύπελογίζομεν ασφαλώς καί τό τής εισόδου, καί τάνάπαλιν, πλήν ούδέν τού¬ 

των είναι απολύτως έξηκριβωμένον. 

"Ήδη δ έμός Εοεπετίζ, γράψας περί τού Βρ. άρθρον εν τή άλληλογρα- 

φίςι τού Μ. Καλέκα εκδιδομένη4, παρουσιάζει νέαν άποψιν, ύποστηρίζων : 

« Ό "Ιωσήφ Βρ. διήλθεν εικοσάδα ετών έν Κρήτη. Εύρίσκετο έκεΐ ακόμη τό 

1397, δταν έγραφεν έν τή έρήμορ τήν ύπ’ άριθ. 10 επιστολήν εις τον Μάξι- 

μον Χρυσοβέργην. Έπέστρεψεν εις Κωνσταντινούπολιν τό 1404, χρονολογία 

καθ’ ήν — κατά τήν ιδίαν του μαρτυρίαν — άπήγγειλεν έν τφ βασιλική) κοι- 

τώνι τον λόγον «περί τής ημών πίστεως». Μεταξύ 1397 καί 1404 τίθεται τό 

τέλος τής υπό τών Τούρκων πολιορκίας τής Κωνσταντινουπόλεοος, ληξάσης 

συνεπείς της ήττης τού Βαγιαζήτ Α' υπό τού Ταμερλάνου εις τήν "Άγκυραν 

(28 Ιουλίου 1402). *Ητο πράγματι άπίθανον νά είσέλθη δ Βρ. εντός τής 

ακόμη πολιορκουμένης πόλεως... 5. Έάν αΐ παρατηρήσεις αΰται είναι δρθαί, 

δ λόγος "περί τής ήμών πίστεως" χρονολογείται 1402-1403, καί ό Βρ., 

άνελθών εις Κωνσταντινούπολιν ολίγον μετά τήν μάχην τής "Αγκύρας, θά 

έφθανεν εις Κρήτην τό 1382- 1383». Καί περαιτέρω : «"Εξ άλλου δταν απήγ¬ 

γειλε τον ώς άνω λόγον ύπήρχον άντιζηλίαι μεταξύ τών ασεβών (μουσουλ¬ 

μάνων, Τούρκων, Μογγόλων) άλλ" ή Κωνσιαντινούπολις ήτο πάντοτε υπό 

τάς εχθρικός άπειλάς»6. Έπεκαλέσθη δέ τά χωρία « Θαυματουργεί καί εν 

άπίστοις, έθνη άδοκήτως κατ’ εθνών έπεγείρων » ( β' 35 - 36 ) καί « τής ορθο¬ 

δόξου βασιλείας σμικρννθείσης τοσοϋτον, ώστε μιας πόλεοος, τής βασιλίδος, 

αρχειν, και ταύτης πάντοθεν προς πάντων άεϊ πολιορκουμένης » ( Β' 35 )7. 

Διά ν’ άρχίσωμεν έκ τών κάτω, δ μέν άφορισμός τού Βρ. περί θαυ- 

1 Τωμαδάκη ς, 'Ο Ίωσ. Βρ. και ή Κρήτη, 1947, σσ. 

3 ΌΤΟ II, 1910, στ. 1157. 

3 Τθεοΐοβίίΐ Όο£ϊΠ3.ί:ίοει I, 1926, σ. 451. 

4 ΟοΓΓεδροπάπποβ 4ε Μ&ηυεί Οαΐεεαε ρυΜΐέε ρβτ Β,&γιιιοηά-Ι. Βοε- 
ηετίζ, Ο.Ρ-, ΟίΙί& άεϊ ν&Ιΐεπηο 1950 (δίιιάϊ ε Τεείΐ 152), σσ. 95- 105. 

5 "Ο Βοεηετίζ υπενθυμίζει δτι ή συνθήκη μεταξύ τοϋ ( υίοϋ τού Βαγιατξϊτ) 

Σουλεϊμάν καί Ίωάννου Ζ' ΙΙαλαιολόγου συνήφθη προ τής 9η? Ιουνίου 1403, δτε 
έπανήλθ-εν έκ τοΰ εξωτερικού ό Μανουήλ Β'. 

0 Ένθ-’ άνωτ., σσ. 98 -99. 

7 Ό ΒοεηετΙζ υπενθυμίζει δτι ό Ρ 1ι. Μ ε γ ε γ, ΒΖ 5, 1896, σ. 85, παρά τήν 
μαρτυρίαν τοΰ συγγραφέως του, έτοποθέτησε τον λόγον εις τό 1425 ! 
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ματουργίας του Θεού είναι φυσικόν ν’ άναφέρεται εις τάς μεταξύ Τούρκων 

και Μονγόλων συγκρούσεις, άλλ’ ή διαπίστιοσις ότι περί τό 1400 τό Βυζάν¬ 

τιον είχε μίαν μόνον πόλιν καί ταύτην συνεχώς παρά πάντων πολιορκουμέ- 

νην, είναι σχήμα υπερβολής! Τοιαΰτα σχήματα υπερβολής είναι συγκεχοορη- 

μένα εις ρήτορα καί μάλιστα πιστεύοντα δτι ή συντέλεια τοΰ κόσμου είναι 

εγγύς, ώς δ Βρ. 

"Ομως ό ισχυρισμός τού π. ΒοοπογΙζ καθ’ δ « Π 651; Ιου! α ίαίΐ ίηι- 

ρτοβεώΐε ςμιε Βγ. δοίΐ: τεπίτέ ά&ηδ Ια ο^ρίΐαΐθ θποογο &55ΐ6£66» μου 

φαίνεται επίσης σχήμα υπερβολής ! Θά έπρεπε να γνωρίζη τις πώς έγίνοντο 

αϊ πολιορκίαι τόσον κατά την κλασσικήν καί ρωμαϊκήν αρχαιότητα, όσον καί 

κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους, πόλεων μεγάλων, αλλά καί πολύ μικρότε¬ 

ρων τής Κωνσταντινουπόλεως εις πληθυσμόν, εκτασιν καί απρόσβλητον θα¬ 

λάσσιον τείχος, διά νά υποστήριξή δτι ή εϊσοδοέξοδος εξ αυτών ήτο αδύνατος 

καί μάλιστα επί μίαν περίπου δεκαετίαν, όσον σχεδόν διαρκεΐ ή περιπέτεια 

τής Κωνσταντινουπόλεως, περί ής δμιλούμεν! "Οχι μόνον οί λιμένες τής κυ¬ 

ρίως Κωνσταντινουπόλεως, αλλά καί τοΰ Γαλατά ύσαν προσιτοί, δταν μάλι¬ 

στα λάβωμεν ύπ3 όψιν δτι δ Βρ. θά έπεβιβάσθη ενετικοΰ σκάφους διά 

ν* άναχωρήση εκ Χάνδακος. Δεν θέλω νά ύπομνήσεο εδώ πόσον συχνή ήτο ή 

ναυτική επικοινωνία Ένετίας- "Αδριατικής- Έπτανήσου · Κρήτης - Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως κατά τούς χρόνους εκείνους ουδέ ν3 άρνηθώ τάς κατά θάλασσαν 

δυσχερείας τοΰ εμπορίου καί τής συγκοινωνίας καί τα μέτρα τά όποια ή 

Ένετία ελάμβανε προς εξασφάλισιν εαυτής καί τών συμφερόντων της1. Θά 

μου έπιτραπή όμως ν’ αναφέρω χαρακτηριστικός περιπτώσεις ενεργειών τοΰ 

πατριαρχείου κατ3 αυτό τό 1400°ν έτος, έκ τών οποίων φαίνεται δτι ούδεμία 

δραστηριότης αύτοΰ ήμποδίσθη εκ τής πολιορκίας: 

α') Τον Ιανουάριον 1400 δ οικουμενικός γράφων προς τον Θεσσαλο¬ 

νίκης λέγει: «από τινων τών αύτόθεν εις ημάς ερχομένων ήκούσαμεν»2. 

β') Κατά Φεβρουάριον 1400 εις πατριαρχ. γράμμα γίνεται λόγος περί 

αναφοράς έξ “Αγχιάλου3. 

γ') Έκ πατριαρχικού γράμματος Μαΐου 1400 φαίνεται δτι δ 'Ιωάννης 

Σοφιανός απέρχεται εις Ρωσίαν4. 

δ') Τον αυτόν Μάϊον 1400 δ πατριάρχης Ματθαίος επιφορτίζει ώς 

Σουγδαίας καί Φούλλων, όνομάζων αυτόν πρόεδρον τον μητροπ. Πέργης 

3 Αττάλειας κλπ. Θεοφύλακτου, ά π ό λ ι δ α δντα, δπως « άπελ&ών έκεΐσε και 

1 ΙΊρβλ. Ρ. ΤΗίΓϊσί, Κ.6£65ΐ€5 4ε$ άέΙίδέΓ&ίΐοπδ όιι δεπβΐ άε νεηίεε 
εοηεετηαυί: 1& Κοεπαηίε, I, Ρηγϊβ 1958, Ν03 917, 949, 952 κ,ά. 

2 Κ γ. ΜΠεΙοβίοΗ-άοδ. Μ ϋ 11 ε γ, Αοΐ& εί ϋϊρίοιηπίει, II, 1862, σ. 384. 

3 Αυτόθι, σ, 345. 

4 Αυτόθι, σ. 385. 
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προσδεγβεις καί τής μητροπόλεως ταντης εγκρατής γενόμενος, πάντα τα 

άνήκοντα καί τω γνηοίφ άρχιερεΐ διενεργεΐν άκωλ.υτως » ! 

ε') Κατά Δεκέμβριον 1400 έντέλλεται υπό τοΰ οίκουμ. δ Ήρακλείας 

έξαρχικώς εις επίσκεψιν τών χηρευουσών εκκλησιών εντε Θράκη και Μακε- 

δονίςι πάση !2. 
Τέλος διατί νά παραβλέψωμεν, δτι δ οικουμενικός, γράφων προς τούς 

Κρήτας περί σ υ ν ε ι σ ά κ τ ω ν 3, λέγει δτι έχει τάς πληροφορίας του « παρά 

πολλών τών αύτό&εν ( Κρήτης ! ) ερχομένων » ;4. 

Δεν είναι λοιπόν επιχείρημα δτι ήμποδίσθη δ Βρ. νά είσέλθη εις τήν 

Κωνσταντινούπολή λόγφ τής πολιορκίας αυτής. Ουδέ δυναμεδα εξ αύτοΰ και 

μόνου νά χρονολογήσωμεν τον λόγον «περί τής ημών πίστεως», τον πρώτον 

πράγματι έκφο)νηθέντα μετά τήν επιστροφήν του εις Κωνσταντινουπολιν καί 

άνάληψιν νέων καθηκόντων. Διότι δ λόγος αυτός δεν εξεφωνηθη αμέσως. 

Γνωρίζομεν ασφαλώς, δτι ό Βρ. επανελθών συνέταξε πρώτον τον ύπ3 έμοΰ 

δημοσιευθέντα6 παραμυθητικόν προς τούς Κρήτας, δπου περί ούδενός 

πολεμικού γεγονότος όμιλε!· Γνωρίζομεν ακόμη οτι περιεγραψε τας εντυπώ¬ 

σεις του προς τούς συμμοναστάς καί φίλους του περί τής έν τή τών Στουδιου 

μονή εγκαταστάσεώς του, οπού περί τοΰ τοπίου και τών καλλονών ακόμη τής 

βασιλευούσης δμιλει6, περί τής πνευματικής υπεροχής τοΰ περιβάλλοντος 

έναντι τοΰ τής Κρήτης, κά. πολλών7, πλήν περί υπηρεσίας παρα τφ βασιλεΐ 

(Μανουήλ Β') δεν δμιλει, ουδέ ήδύνατο νά δμιλήση τότε, αύτοΰ άπου- 

σιάζοντος8. 

5Αλλά θά εΐπη τις' τί συζητοΰμεν, άφοΰ δ ίδιος ό Βρ. λέγει έν τφ λόγιο 
«προ χρόνων διακονιών τών έξ Ίταλάας κρατηοάντων τής Κωνσταντί¬ 

νον»9, επομένως δμιλει 200 έτη μετά τό 1204, αρα το 1404; Τούτο θα ήτο 

1 Αυτόθι, σ. 390. 

2 Αυτόθι, σ. 451. 

3 Βλ. πρόσθεν, σ. 13 έξ. 
4 Αοίδ εί Οΐρΐ. II, 477, πρόσθεν σ. 13. 

3 ΕΕΒΣ ΙΘ’, 1949, σσ. 139 - 154. 
6 ΚΓ' επιστολή Ιωάννη (κιοδικογράφιρ, Γ', σσ. 178 - 179, Ο !Ιο)σ. Βρ. καί 

ή Κρήτη, 1947, σσ. 124 - 125 ). Μεταγενέστερα είναι ή επιστολή ΚΔ' Άλεξίω 
(Άποκαύχφ, Γ', σσ. 179 - 180, Ό Ίωσ. Βρ. καί ή Κρήτη, σσ. 129 - 130) γραφΡισα 
μετά τήν είρήνευσιν. Καί όμως καί έν αΰτφ ό Βρ. λέγει ότι μένει « εν τοΐς Στον- 

δίον » ( σ. 129 ). 
7 Είς τάς χεϊρας τοΰ κυρ Γιαννούλη Δέ Σπίγα, νβτΐα Οταεεα 8&0Γ3, σσ. 293- 

294, 'Ο Ιωσήφ Βρ. καί ή Κρήτη, σσ. 131 - 132. 

8 Τό πρώτον όμιλών περί τής επισήμου ιδιότητάς του ώς ίεροκήρυκος τής «ύλης 
είς τον Γ' λόγον εις τήν Σταύρωση-, Β' 244 (ό Ροεπετΐζ έχρόνισεν αυτόν 14 Άπρ. 

1419 ). 

9 Β', σ. 35. 
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συμπτωματικώς μόνον ασφαλές, δεδομένου οτι στρογγυλευομεν συνήθως τάς 

χρονολογίας και προ χρόνων διακοσίων είναι δυνατόν νά σημάνη και προ 198 

και 203! Τό πρόβλημα του οριστικού χρονισμού των κειμένων τής εν λόγφ 

εποχής συνδέεται μέ τό ζήτημα τής αυτοεπαναλήψεως του Βρυεννίου, ό οποίος 

συνηθίζει είς λόγον του ή πραγματείαν ή επιστολήν νά έπαναλαμβάνη αυτοΰ- 

σια μέρη ή φράσεις έξ άλλου του κειμένου. Ή προτεραιότης δΰναται ίσως 

νά εξακριβωθή φιλολογικώς. Έδώ π.χ. εις τον «περί τής ήμών πίστεως» 

λόγον συμπίπτουν δσα λέγονται μέ τά έν τοίς κεφ. ΚΒ', ΚΓ', ΚΤ', ΛΕ', 

Μ', ΜΒ', ΜΓ', ΜΕ' κλπ. εκ των «Κεφαλαίων επτάκις επτά» του Βρ. (τό¬ 

μος Γ'). Των δέ επιστολών προς Όλόβολον καί τής ΚΔ' Άλεξίφ Άπο- 

καυχφ τό περιεχόμενον είναι παρεμφερές, τουλάχιστον ως προς τάς διαπι¬ 

στώσεις περί ήσυχου καί άδιαταράκτου ειρήνης. 

Θά έπεθυμουν νά τελειώσω την μικράν ταυτην άλλ5 ουχί άγονον διαπρα¬ 

γμάτευσή διά τής παρατηρήσεως, οτι ή έν έπιμέτρφ τρίτη έκδιδομένη επι¬ 

στολή (γνωστή έκ δημοσιεΰσεως του Ά. Π. Κεραμέως) προς τον Βρυέννιον 

συγχρονίζεται προς τήν επιστροφήν αυτοΰ είς τήν Κωνσταντινοΰπολιν ( μονήν 

των Στουδίου) Ικ Κόπρου, τής οποίας δεν γνωρίζομεν τήν χρονολογίαν. Δε¬ 

δομένου οτι γίνεται έκεί λόγος περί του αγίου μητροπολίτου Ρωσίας, καί οτι 

ό Φώτιος, οικείος του Βρυεννίου, εχειροτονήθη τήν Ιην Σεπτ. 1408 (ή 

1407 ;), δ δέ άποστολεύς άσχολεΐται μέ τον τρυγητόν των σταφυλών ( Σεπτέμ¬ 

βριος!), ο Βρ. πρέπει νά επανήλθε περί τήν χρονολογίαν ταυτην έκ του 

εξωτερικού «ύγιώς καί άκινδννως», καθώς λέγει ό έπιστολογράφος. Τούτο 

θα εβεβαιουτο άν έγνωρίζομεν ότι δ τότε ηγούμενος των Στουδίου έλέγετο 

πράγματι Μακάριος καί διά ποιον σκοπόν άπεδήμει1. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

1 Έν έπιμέτριρ εκδίδω τάς τρεις συζητουμένας έπιστολάς είς βελτιωμένον κεί¬ 

μενον. Της τελευταίας ό κώδιξ λανθάνει ποΰ εύρίσκεται νΰν. Των διίο πρώτων διά 
τήν έκδοσιν έχρησιμοποίησα τούς κώδ. 440 της Πάτμου, γραφέντα υπό τοΰ Κρητός 
Μ. Καλοφρενά, γνωρίσαντος προσιοπ ικώς τον Βρ. (περί οΰ έγραψα έν ΕΕΒΣ 
ΙνΑ , 1951, σσ. 111-117) καί τον μεταγενεστέρως (ιξ' αί. ) έξ αυτοΰ άντιγραψέντα 
442 ομοίως τής Πάτμου. 'Ο κώδιξ 440 είναι ή πλησιεστέρα προς τον Βρ. μορφή 
τοΰ έπιστολαρίου του, καί η βάσις τής όριστικωτέρας έκδόσεως των 16 πρώτων επι¬ 

στολών. Τέλος άντέβαλα τάς δύο έπιστολάς προς τό χει/φον ν&ΐΐΐεείΐ. Ογ. Β 128, 

σσ. 155 - 161, τοΰ οποίου μικροταινίαν φιλικώτατα παρέσχε μοι ό έν Ρώμη μαθητής 
μου κ. Π. Γ. Νικολόπουλος. 
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Λ / ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ 

υ/ ^ 1. Επιστολή Δ' (Γ', σσ. 133-135) 

Τφ σοφωχάτφ άνδρών Δημητρίφ τφ Κυδώνη. Έν Βενετίφ. 

Διάτορόν τι μέγα καί διαπρύσιον τής ϋερμής σου και γνήσιας αγάπης 

ή σάλπιγξ, εκ τοσούτον πνεύσασα διαστήματος, καϊ μέχρις ήμών ήχησε καί, 

εν τρικυμία με λογισμών καθεστώτα, διανέστησέ τε άμα καϊ ηνψρανε, και 

5 είς λήϋην παντός άφικέσϋαι δεινού παρεσκεύασε. Τοιούτος ου φίλος αεί, και 

τηιην,τά πηι. τά μΒ^αιχήϋψ-ψχίοων οπότε τι κέκτημαι των καλών, και 

άχϋόμενος εν τφ κακώς με πράττειν' σπονδαΐον οντα επαινών, καί ναρ- 

κώντα έπεγείροιν, Άμέλει σοι και χάριτας οιδα και τοΐς οννονσι ταυτας 

ομολογώ, καί γε εύχομαι τής βασιλίδος είς βασίλεια επανελ&όντα σε δσον 

10 ον πω πνϋέοϋαι. Καϊ νάο έμοί τήν σύν άποοταοίαν έν&υμονμένω, τό ταλαί- 

πωρον ήμών γένος ταλανίζειν επειοι και αποδυρεσθαι τής ζημίας, ανδρα 

τοιούτον αποβαλόν, 8ς τά μέγιοτα μεν άν είς κόσμον αύτφ σννετέλει καί 

καύχημα, μέγιστον δ’ άν είχε δ’ αυτού τό κράτος έν δόγμααι, κράτιοτά τε 

αν τούς άντι&έτους κατηγωνίζετο. Νΰν δέ, ον άν χρείαν εϊχε γλώττης άπο- 

15 πληρούντα, ή δπλον δχνρωτάτου ή καθ’ ήμάς Έκκληοία, τούτον αυτής άπο- 

σκιρτώντος, καν μή ενκαταγώνιοτος τοΐς πολεμονσι καθίσταται, αλλα γε 

είναι δοκεΐ. Καϊ εΓθε τήν έκείνου επασχε μόνον αποβολήν νυν δέ τούτο λίαν 

έλεεινότερον, οτι προς τφ τής έκεΐ&εν έκπεοε'ιν σνμμαχίας, καί εχθρόν αυτόν 

κέκτηται καί πολέμιον. Τίνα τούτον; ον αυτή φευ! έγείνατό τε καί εΰρεψε. 

20 Καί τιμής μέν ενεκεν τής προς τούς γεννήτορας μεγίστης επαγγελλομένης 

αμοιβής, ονχ ήττονος δέ τής επί τή παροινία ποινής έπισειομένης, ούκ 

οΐδα τι παθών αυτός καί άμφοϊν αλογών, τή είς φώς ενεγκούση τό νοητόν, 

ραγδαίως σνρρήγννοαι καί μαζούς ατιμάζεις, ως ακούω, τους Ορεψαντας 

δέον εί καί έπιληψίμως εν τισιν είχε τά κατ’ αυτήν, άποκρνπτειν πειράσΰαι 

25 τό αίσχος, ον μέντοι γε εκπομπενειν. Ούδε γαρ την πατρικήν επιτωίλασας 

γύμνοοσιν Χάμ, τήν αξίαν δίκην δίεδρα, αλλ οϊσϋα παντοος α πεπονθεν. 

26 Οεη. 9,22. 

Β — εάθίο ρπυεερε. Ευ§;. Βπΐ^&τΐδ. 
Κ = Οοά. ΡδΙαι. Ογ. 440 ααηο 1421, ΜίοΗαεΙο Κ&ΐοίτβηα Οτείεηδΐ εχ&Γ&ίωε. 

Ρ = Οοά. Ρ&ΐπι. Ογ. 442 εαεε. XVII εχ&Γ&ίαε. 
V = Οοά. ν&ΐΐίεείΐαηαδ Β 128, ρρ. 145 -161. 
I. Ιη ΓαπΓ^ϊηε εοάά. ά να κλητική 4 διανέατησε αμα Β 5 φίλτατος Ρ 

22 το ει? φως ΚΡ 
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Εί γάρ σοι δι3 έξωρον ηλικίαν ή μήτηρ αμβλύ τέραν εϊχε την αΐσθησιν καί τι 

τον καθήκοντος διημάρτανεν, έμνκτήρισας αν; άλλ3 ούκ αν υπαίτιος ής καί 

Θεφ καί άνθρώποις τοντο γε δρών; Παντί που οαψές. ’ Η αγνοείς, δσον 

30 μεν τφ άοράτω Πατρϊ τδ γονείς τιμάν ήξίωται λόγον, οια <5έ δίκη τοϊς πατρα- 

λοίαις επήρτηται; Πολλφ ονν μάλλον την πνεύματικώς ώδινήσασαν καί 

μαζφ των θείων λόγων έκθρέψασαν καί εις τάδε σε ηλικίας προαγαγονσαν 

εδει τιμάν, καί σννοιδάς τι των νπεναντίων αυτί). Εί γάρ άτεχνώς αντί] 

τοιόνδε τι συνήδεις, περιστέλλειν εχ,ρήν, άλλ3 ού πάντως άπογνμνονν. Οίσθα 

35 γάρ καί των παίδων τοΐς του Νώε την γύμνωσιν ονγκαλύψασιν οια χάρις 

άντεμετρήθη παρά τοϋ ψύοαντος. Άλλα χάρις τφ υπέρ ταντης τδ ίδιον αίμα 

εκχεαντί' δτι ον μόνον αυιη εν ουδενί επιλήψιμος, άλλ3 δτι μόνη ορθή καί 

αληθής καί εξαίρετος. 

3Αλλά περί μεν τής εις τήν Μητέρα επανόδου αυτός βουλεύση σοφώς- 

40 καί ενψρανεις αυτήν τοϊς ΰστέροις, ώς τοΐς προτέροις έλύπησας. ΑΗμεΙς-δε^ 

περί τής φθααάσης σιγής έκεΐνό σοι.καϋάπαξάπολογούμεθα^ώς^ον^γτμώμης 

διαστροφή ονδ: ά/.ιελεία πεοί τά καλά καί των τοιούτων φίλων λήθη (εάλω- 

μ&ίφέ άλλα τό καταπιέζον καί τρύχον ημάς άλγος οϊσθα, υφ3 ου καί των 

έγγιστα φίλων καί ήμών αυτών έπιλελήσθαι βιάζομαι. Πλήν, καίπερ οντω 

45 τήν κεφαλήν πάσχων, . Τδ γάρ 

γνήσιον τής πρδς εμέ σου άφάτου στοργής διηνεκή μοι τήν σήν μνήμην 

έντίθησι. Καί σου τήν δψιν άεί φαντάζεσθαι πείθει, καί μηδ3 άναπνεΐν 

σχεδόν, άνεν τον τά σά διιέναι τοΐς φίλοις άφίησι. Τάδ3 εστι τδ τής σοφίας 

ϋψος, ή περί λόγους ευφυΐα, ή διαρκής περί τάς αναλογίας σπονδή, τδ 

50 τάχος τής διανοίας, τδ πλήθος τών μαθημάτων, ή περί τήν ερμηνείαν τής 

Ρωμαίων φωνής πρδς τήν "Ελληνα γλώτταν ακρίβεια, τδ τής σωφροσύνης 

χρήμα, τδ ταπεινόν σχήμα, τδ μέτριον φρόνημα, τδ ρεύμα τής γλώττης καί 

τδ τής φωνής κάλλος, ούκ εμέ δή μόνον αλλά καί πάντας άγον εις εκπλη- 

ξιν. Τούτων εν τις λαβών, πόσους άν διεξέλθοι λόγους; ή πόσους αν είπών, 

55 ίκανώς είπών νομισθείη καί αποχρώντως τφ πράγματι ; 

Οντως ημείς μεν πρδς σέ, θαυμάσιε, διακείμεθα' αυτός δέ θάττον επα- 

νέλθοις εις τήν Πατρίδα καί τής σής σοφίας εϋροις καί τέλος επάξιον. Ή 

χάρις τον Θεού άχρις ήλιων πολλών περιόδους εΐη σε περιέπονσα. Τοϋ δν 

φιλεΐς διαφερόντως 3Ιωσήφ_ Βρυεννίου, πιστοτάτον σου φίλου,.__κα2_καιώ 

60 Θεόν άγαπώντός σε. 

35 Οεη. 9,23. 

28 -29 και Θεω άεεδί Ρν 33 καί εί ονν. τι τών υπαιτίων αυτή νΒ 42 τον 
τοιοΰτον τών φίλων V 42 - 43 ε άλω μεν αάάΐίϋί Β 45 φίλης άεεεί Ρ 49 ευφυΐας 
ΚΡ ή περί τους λ. εΰφ. Β 57 καί τής ο. ενροις τό τ. ε. Β καί τής σοφ. Ρ καί τής 

οής α. Κν 58 ήλιον πολλών περιόδων Β 

2. Επιστολή Τ' (Γ, σσ. 138-141) 

Τφ οοφωτάτφ άνδρί, άρετης τε ακρφ φίλφ καί πίστεως 

κυρφ Νικολάω τφ ΚαβάσιΑα. Έν Κωνσταντινουπόλει. 

3Αλλ3 ού μόνος εγώ τής σής άγαπητικής έπιλήσμων διαθέσεοος εσομαι' 

οϋδ3 ούτως απειρόκαλος όφθήσομαι καί αβέλτερος, ώς ον πάντες έρώσι δια- 

5 καώς μόνος γε αυτός κατολιγωρεΐν, καν μικρώ τινι τίθεσθαι. Αλλ ώσπερ 

παρών σοι μέγα τι καί αφατον είς ευφροσύνην ώνάμην, οϋτω καί απών σου 

τής μνήμης παραπολ.αύσομαι' καί μοι γράμμα τό άψυχον τής ψυχικής γεννή- 

σεται διαθέσεως σύμβολον.3Αεί γάρ τδ ήττον τφ κρείττονι, καθ’ δσον ήττον 

έστί, κατά τοσοΰτον χρή παοακολουθεΐν. Καιτοι, ει και πολλών τινων εόεη- 

10 σεν άναλωμάτων είς τδ τυγεΐν πλούτου τοιονδε, ούκ αν εφεισαμην, οντω δε 

προΐκά μοι προκειμένη ολιγωρήσω τής έπιτεύξεως; Μάλλον δ3, ιΥ εΐπω 

τ αληθές, καί έ'τυχον τοϋ καλοϋ τούτον καί δ χρυσός αύιάματος μοι έρρύη, 

οϊον είπεΐν. Οντω γάρ σοι τδ πεφνκός προς απαντας επιρρεπέστατα εχει 

δι’ ήθους χρηστότητα, ώς μη δ ένα είναι τών απάντων, εί οϊον τ ήν, δς ονκ 

15 άν διακορής ώφθη μάλα καλών. "Ην γάρ έχρήν τους άλλους τιθέναι 

σπονδήν, ώστε τών καλών εν απολαύσει σου γίνεοθαι, αυτός τδ άνάπαλιν 

ταύτην ποιή, ώς άν είς κοινήν άπόλανοιν έκάστοις ταϋτα προκέοιτο, καί βει 

εκ τών οών φρένων επί τους όμιλονντας οννεοις, ώσπερ απο τών χαομω- 

μένων επί τούς όρώντας ύπνος. Διά τοι τοντο και αυτός δια στοργής οτι 

20 πλείστης άγω πάντα τά σά, καί διακαή πρδς τήν σήν σοφίαν τρέφω τά φίλτρα 

καί εκθυμότατα τά χρηστά σοι επεύχομαι. ’Έπεισί τε χαριν δμολογεϊν, χαριν 

σήν, τφ Θεφ, ονχ όπως έφ' φ ευτυχέστατα εσχηκας τι γαρ μεΐζον εις ευτύ¬ 

χημα, τοϋ τον αυτόν καί σοφόν καί ενδαίμονα είναι σε; αλλα και δια τον 

τρόπον τδ λίαν φιλόκαλον ή μάλλον φιλ.οθεον’ και ου δια τοντο μονον, 

25 άλλ3 δ πολλφ χαριέστερον, δτι καί τής άκιβδήλον καί γνήσιας μοίρας τελείς 

έν Χριστιανοί^" του νενοθευμένου όέ κάι κίβδηλου μέρους καθαπαξ άπηλ- 

λαξαι, καί τήν έκ πατέρων ευσέβειαν άπαραποίηιον φυλάττων, ονδαμώς τοΐς 

παραχαράξασι ταύτην προσέσχχ]κας. 3Αλλ οια δη τινοον λελνμασμενων ατε- 

χνώς θρεμμάτοον έπαυλιν, τήν συναγωγήν εκείνων απειρηκως τή υγιαινονση 

30 ποίμνη σνντετάχ_θαι δεΐν έκρινας. Μακαριστεος αρα, ω θαυμάσιε συ, πρώ¬ 

τον μέν διά τήν έν ευδαιμονία ακρότητα, ειπερ ευδαίμων εστιν ο τ φ μεν 

σώματι υγιής, τήν δέ ψυχήν εύπορος, την δε φνσιν ενπαιδεντος. Το δεύ¬ 

τερον, <5ιά τήν του τρόπου χρηστότητα ειπερ άπλώς, αγαθόν μέν εστιν ου 

II. Ιπ ιιΐ3.Γ§ίηε διεγερτική εο<Μ. 3 άγαπητική; άεεδί Β 11 προίκα 
πρ. Ρ 14-15 δς ονκ άν τών δ. ώφ&η μαία (μάλα οπί.Β ) καλών νΒ 21 έκϋΰ- 

μως Ρ χάριν μοι Ρ 23 αλλά άεεεί Ρ 25 τελείας μ. Β 26 καΰάπερ Β 31 εν- 

ΑΛ/ζ/Λΐι/σι· Π Μ 'Ρλ / Αο\ Λ 
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πάντα έφίεταΐ’ τό δέ τον άνϋρώπου αγαθόν, ώς δη ανθρώπου, ψυχής εστιν 

3δ ένέργεια, κατ’ αρετήν την άρίοτην καί τελειοτάτην εν βίω τελείω, ής δη 

αυτός κατέλαβες την ακρώρειαν. Και τρίτον, διά τήν έν τη πίστει όρθό- 

τητα, εΐπερ πίστις έστϊν έλπιζομένων ύπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ον βλε- 

πομένων. 'Ό καί των προ αυτόν πολλφ οφόδρα διαφορώτερον καί ώς 

κορωνίς τις διάχρνσος ή καί στέφανος τοΐς άλλοις σου των πλεονεκτημάτων 

40 έπίκειται. Ουκ εστιν ουν μέγα επί ο οι κόμπαζε ιν τοΐς καθ' ήμών καί μεγά- 

λην αΐρειν δφρύν, ημάς δέ έγκαλύπτεσθαι, μάλλον δέ θρηνεί ν καί δδύρε- 

σθαι, ώς ουκ όντος ήμΐν σοφοϋ καί εύδαίμονος άρχοντος’ άλλ3 φχετο πάντη 

τά καθ' ήμάς καί άπόλωλεν. 

’Άγε τοίννν, ώ βέλτιστε, χρώ τη γλώττη καί έπιλαβόμενος παρρησίας 

45 έλεγχε τους τφ βλασφημεΐν άρέσκειν ηγουμένους τη άληθεία' μετά του Πνεύ¬ 

ματος τοΐς τφ Πνεύματι μαχομένοις άντίστηθί' ποίησον τους μύθους εκ 

μέσον συμμάγ^ει Χριστφ, τφ δυνατφ μέν έπαρκεϊν αύτφ τη αυτού, ώς ψησί 

τό λόγων, δεξιφ, παρ' ημών δέ βοηθεΐσθαι άξιούντι των ύπ' εκείνου καί 

γενομένων καί σεαωσμένων, ώς άν είσενεγκειν τι δοκοΐμεν καί αυτοί υπέρ 

50 ού δικαίως άν της έκείνου κοινωνίας τνχοιμεν. 

Άλλ' έλαθον έμαυτόν, τό του λόγον, ίππον τρέχειν διδάσκοσν, δελφΐνα 

νήχεσθαι καί αετόν πέτεσθαι, ούτως υπό τού λόγου παρασύρεις. "Ινα δέ 

έπανέλθω προς την ευθείαν, τις τοιοντον όντα σε, ουκ άν άγασθείη ; Τις ουκ 

άν έρασθείη, μεθ' όσον τού περιιόντος, σού; 'Ως εμοιγε καί παντί νούν 

55 'έχοντι καί μη άλογίσ. συνεζενγμένφ δοκεΐ, ουκ εστιν δστις ίδών σε μη ευθύς 

άλω ναι σου των καλών τοΐς Ιμέροις.'Ερώμεν ουν σου καί ήμεΐς διά ταύτα, 

έρσ. δέ σου προ ήμών 6 Θεός, τής φίλης αύτφ ψυχής, καί ώς οϊόν τε μιμη¬ 

τικής αυτού κατά τό φιλάνθρωπον. 

Έπεί τοιγαρούν, ώς γε έφθην είπών, τού καλού τούτον χρήματος, τού 

60 κατά την σήν οίκείωσιν, έπιτυχεΐν μοι τελεΐν έξεγένετο, καί ήδομαι σφόδρα 

τφ εύτυχήματι, καί δια βίου συμπαραμένειν μοι εύχομαι. Ταύτ’ αρα καί τό 

παραστατικόν τού πεφυκότος γράμμα τυπώσας άφίημι, προς την ΐσην σε 

φροντίδα καί αυτόν έκκαλούμενος, ώς άν τούτ εΐη ήμΐν τής μνήμης τε, διά 

βίου παντός, καί τού φίλτρου εμπύρευμα. 

65 Έδρωμένος έΐης καί εύεκτών ψυχή τε καί σώματι καί εις πολλάς ετών 

περιόδους παντός ανιαρού υπέρτερος διακείμενος, τού τών σών λόγων δια- 

πύρως εξηρτημένου, Ιωσήφ τού Βρυεννίον. 

37 ΗβΙ)Γ. 1ί,1· 

38 δ ΚΡν οτι Β 46 άντίστητι ΚΡν αντίστηΰι Β 56 άλω Β ερώμεν αου τοίννν Ρ 
57 ήμών <9.*Ρ 60 επιτύχει Β 63 τούτον Ρ 67 Ί. Βρ. V 
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3. 

(Ανωνύμου προς Βρυέννιον) *. 

Τιμιότατε εν μοναχοΐς, έν άγίφ πνεύματι αγαπητέ άδελ.φέ τής ήμών 

ταπεινότητος κύρ Ιωσήφ, τού Θεού δέομαι νγιαίνειν τήν άγιοσσύνην σου καί 

σωματικώς καί επί πάσι καλώς έγ^ειν τή τού παντοδυνάμου Θεού βοήθεια καί 

5 γάριτί' ού τφ έλέει καί ήμεΐς δΤ ευχών σου άγιων σωματικώς ύγιαίνομεν. 

'Ημεΐς πολλά επεθυμούμεν καί ηύχόμεθα διά παντός, ινα εύοδώση ό 

θεός τήν σήν όσιότητα καί έπιστρέψης εις τό μοναστήριον ύγιώς καί άκιν- 

δύνως καί έχωμέν σε εϊς βοήθειαν πολλών καί παραμυθίαν ήμών' διόπερ 

ευχαριστώ τφ Θεφ καί κυρίω ήμών Ιησού Χριστφ καί τή πανάγνψ αυτού 

10 μητρί καί Θεοτόκω Μαρία, οτι διεφύλαξαν σε καί ήγαγον εις τό μοναστή¬ 

ριον, δέομαι δέ τής τούτου φιλανθρωπίας καί άγαθότητος, ινα καί τον άγιον 

πατέρα ήμών καί καθηγούμενον, τον τιμιώτατον έν ιερομονάχοις καί πνευ¬ 

ματικούς κύρ Μακάριον, βοηθήσαι ψυχικώς καί σωματικώς καί κατενοδώ- 

297 σαι αυτού τά διαβήματα καί άξιώσαι ήμάς πάλαν Ιδεϊν αύ\τόν διά τάχους 

15 εις τήν Κωνσταντινούπολή, καθόις δ Θεός θέλει καί αποδέχεται, όμως ό 

Θεός από τού ελέους αυτού παρεμυθήσατο τήν λύπην ήμών επί τή αποδη¬ 

μία έκείνου διά τής παρουσίας (τής σής). έπεί ουν ήλθες κατά τάς ήμετέ- 

ρας εύχάς, μηδέν δκνήσης ινα μάς γράψης τίποτε ολίγα περί (τε) τού άγιου 

τού μητροπολίτου * Ρωσίας (καί εί) έχεις λόγον τινά εκείνον προς ήμάς' 

20 εΐπερ ουδέ έχεις, τούτο ευκολον είπε τό χρήζεις προς τον τιμιώτατον έν 

ιερομονάχοις κύρ Βησσαρίωνα καί αυτός θέλει γράψειν προς ήμάς' εγώ γάρ 

κατά τον παρόντα καιρόν ού δύναμαι έλ.θεΐν αυτόθι, εί μή που νά παρέλθη 

ό καιρός τού τρύγους, καί θαρρώ έως τότε ή δ καλόγερός μας νά έλθη μετά 

τών κατέργων, ή νά μάθωμεν άκριβέστερον περί αυτού καί τότε (Θεού θέ- 

25 λωντος) μέλλω επιδημήσειν καί αύτός. τέως δε παρακαλ,ώ τήν σήν άγιότητα, 

γράψον μοι τίποτε νά ήξεύρω. τόν δεσπότην καί πατέρα μου, τον τιμιώτα- 

τον έν Ιερομονάχοις κύρ Νεόφυτον, ποιώ μετάνοιαν, πάσαν τήν έν Χριστφ) 

άγίαν ήμών σννοδίαν χαιρετώ καί προσφθέγγομαΐ’ ή τού Θεού χάρις καί 

(τό) έλεος εΐη μεθ' υμών. αμήν. 

6 Κεραμεύς επιϋνμονμεν - ευγόμεϋα 

1 Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, ν&π& Ογ&εο& 8εογ&, 'Αγ. Πετροΰ- 

πολις 1909, σσ. 296 - 297 : επιστολή * Ανοονύμου προς Βρυέννιον* έκ κοόδικος Εύστ. 

Βο υλισμοί. 
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ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΠΟΙΗΤΩΝ 

Προς κάλυψιν της παρούσης σελίδος, συγκεντρώνω εδώ παραδείγματα τινα 
ειλημμένα από εκκλησιαστικούς ποιητάς τοϋ Βυζαντίου (έκτος τοΰ Ρωμανού), έξ ών 
φαίνεται πώς ούιοι έχαρακτήριζον εαυτούς, τά έργα των, καί ή παρ’ αύτοϊς χρήσις 
ένίων ύμνογραφικών όριον. Εις τάς παραπομπάς ΙΔ = Ιωάννης Δαμασκηνός, ΙΥ = 

*Ιωσήφ 'Υμνογράφος, Α — Άνδρέας Κρήτης, ά. = άκροστιχίς, Γ = Γεώργιος, Θ = 

Θεοφάνης, Κ = Κοσμάς ( Μαϊουμά ), Μ = Μητροφάνης, εί. == ειρμός, ΐ. = ιαμβικός, 

κ. = κανών, τ. = τροπάριον, φ. = ωδή ( κανόνος ). 

αδω: $ σ ιο μ ε ν πάντες λαοί,... φδήν επινίκιον ΙΔ κ. Άναλήψ. φ. α', τ. α'. 

αϊνεοις : άλλα καί τών πήλινων καί γηγενών δέξαι τ ή ν α ϊ ν ε σ ι ν. Μ. Εις Τριάδα, 

φ. γ', εί. 
ξσμα: έν φωναΐς φσμάτων πίστει, σοΐ βοώμεν... ΙΥ. κ. Άκαθ. φ. δ' εί. 

έφνμνιος: συν κρότοις έφυμνίοις... ΙΔ ί. κ. Χριστουγ. φ. δ', τ. α'. 

(άνα)μέλπω: Έγκωμίοις Μάμαντα μέλπω σΰν πόθφ Γ ά. κ. — ΰμνοις σε μέλπω 
προφρόνως, Έρμιόνη. ΙΥ ά. κ. 

μελφδέω: πρεσβύται καί άρχοντες καί βασιλείς, σύν κριταϊς μελφδήσατε. ΙΔκ. 

Κοιμ. Θεοτ. φ. ξ', τ. α'. — τείχος καί οχύρωμα τών μ ε λ φ δ ο ύ ν τ ο> ν, αγνή. 

ΙΥ κ. Άκαθ. φ. η', τ. δ'. 

μελωδία : Λόγφ ( Θεφ ) πλέκοντες έκ λόγων μελφδίαν ΙΔ ϊ. κ. Θεοφ. φ. γ' εί. 
μελφδός : μάκαρ, μελφδούς τή βάσει τής πίστεως. ΙΔ ϊ. κ. Χριστ. φ. γ' εί.— 

Σου με ό καρπός τής κοιλίας έξοργανώσας θιασώτην, μελφδόν ϊστησί σοι... 

Α. κ. ε!ς προσκ. άλύσεως άπ. Πέτρου φ. θ' τ. 
(αν-) νμνέω : ιερείς, υμνείτε... ΙΔ κ. * Αναλήψ. φ. η' εί. — καί σκιρτώντες ύμνου- 

μεν τον αίτιον... ΙΔ κ. Άναστ, φ. ζ', τ. β'. — ά ν υ μ ν ο ϋ μ ε ν σε βοώντες... 

ΙΥ κ. Άκαθ. φ. ζ' εί. — "Ανθιμον υμνώ τον καλόν μου προστάτην Θ. ά. κ. 

υμνητής: κατάπεμψον σοΐς ύμνηταϊς Μ. κ. είς Τριάδα φ. ς', τ. β'. 
ύμνος: νεΰσον πρός ύμνους, οίκετών εΰεργέτα,... ΙΔ ί. κ. Χριστ. φ. γ' εί.—νΰν 

σοι τελοϋσιν ύμνον ως ευεργέτη, αυτόθι φ. ε' εί. — (τή Θεοτόκφ) δώρον 
φέροντες ύμνον ευχαριστίας. ΙΔ ί. κ. Θεοφ. φ. θ' εί. 

υμνωδία (ΰμνωδός): ( οί τρεις παΐδες ) διά τής ύμνφδίας ούτω βοώντες Κ. κ. 

Είς Πεντηκοστήν φ. ζ' εί.—ύμνφδούς έδειξε... αυτόθι φ. η' εί. — Τάς 
νοεράς ουσίας ΰπέστησας ύμνφδούς Μ. κ. Είς Τριάδα φ. γ' εί. 

(αν-) ΰμνολογέω: Ον σθένει πάσα γλώσσα υμνολογήσαί σεΙΥκ. Άκαθ. φ. 

ζ', τ. α'. — Τών πιστώς ύ μ ν ο λ ο γ ο ύ ν τ ω ν σε... ΙΥ κ. Είς ανάγκην σεισμού 
φ. θ', τ. β'. — ά ν υ μ ν ο λ ο γ ο ϋ μ ε ν ΙΥ κ. Άκαθ. φ. δ', τ. δ'. 

υμνολόγος : Τούς ύμνολόγους σώσας Τρεις παΐδας ΙΔ κ. Άναλ, φ. ζ' εί. 
φδή : φδήν τήν έξόδιον ΙΔ κ. Κοιμ. Θεοτ. φ. θ', τ. γ'. — φδήν επινίκιον... ΙΔ 

κ. Άναληψ. ώ. α', τ. α'. 
Ν. Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

ΕΤϋΌΕδ δυκ ΕΉΙδΤΟΙΚΕ ΑΌΜΙΝΙδΤΚΑΤίνΕ 
ΟΕ ΕΈΜΡΙΚ.Ε ΒΥΖΑΝΤΙΝ 

ΕΕ3 ΤΕΚΜΕ3 ϋέδΙΟΝΑΝΤ ΕΕ ΟΟΜΜΑΝϋΑΝΤ ΕΝ ΟΗΕΡ 
ϋΕδ ΑΒΜΕΕ3 ΒΥΖΑΝΤΙΝΕ3 

Εε §·έηέΓ3ΐΪ5δίηΐθ άεδ 3ΓΠΐέεδ Ι3γζ3ηΐίηθ5 εδί άέδί^ηέ ρ&γ άίνεΓδ 
ίεηηεδ, Ιεδ αηδ οίϋεΐεΐδ, Ιεδ αιιίΓθδ ΙίΙΙεπιίΓεδ. ΙΙδ δοηί εηιρ1ογέδ δοανεηί 
ΐηάίίΙεΓειηπιεηί Ιεδ αηδ ροιίΓ Ιεδ ααίΓεδ εί &νβε υηε ρΓεείδίοη ρΐιΐδ οιι 
πιοίηδ §Γ3πάε. ϋε ρΐυδ, εεδ ιηειηεδ ίεπηεδ άέδί§;ηεηΙ ε^δίεηιεηί άεδ 
εοηιιηαηά3ηί3 άε £Γ3ηάεδ ηηΐίέδ ιηΐ1ίΐ3ΪΓεδ οιι ίειτίΐοπαίεδ. 3ευ1 1ε 
εοηίεχίε ρεπηβί άε νοίτ άαηδ ςαεί δεηδ 1ε ηιοί εδί ειηρίο^έ. 

ϋε ηοηιβΓειιχ ίεπηεδ δεΓνεηί έ άέδί§·ηεΓ 1ε εοηιηιαηάαηί εη εϊιεί 

άεδ Ηπηέεδ εη ε3ΐηρ3§;ηε. Οε δοηί εδδεηίΐεΐΐεηιεηί Ιεδ ίεπηεδ: 8ίναΙβ(}β 

εί δεβ εοπιροδέδ, βίναΐβίαΐβ, άοπιβδίίηιιβ εί δεδ εοτηροδέδ εί, ρΐαδ τατε- 

ηιεηί, άπο, βαίβραπό, Βίναίορέάατραβ, ανίώόη, Καΐατίώόη, ανΙίίϊβρβΙβΒ, 

αν1άιβρθ8, Ιιβφηόη οιι βΙΗηανςηβ. 

I. 

δίΓ&ίθ&β, ιηοηο3ί:Γ&ί:^§·β, 3Ϊι·&ί:&§:β-&αί:ο1ζ;Γ&1;όϊ·. 

Ε’εηιρεΓεηΓ έίαίί, εη άΐΌΐί, 1ε εΐιεί δαρΓεηιε εί αηίηιιε άε Γειπιιέε 

βγζ3.ηίίηε εί, ά’ηρΓέδ Ε& Ταείίοαε άε Εέοη1, ίΐ έίαίί δεαΐ α ροΓίεΓ ]αάίδ 

1ε ίίίΓε άε δίναίβρβ. Όαηδ 1ά ρΓαίίηηε, ΤεπιρεΓευτ ηε ρΓεηηΐί ραδ δοιινεηί 

1ε εοηιπΐ3ηάεηιεηί εΐΐεείΐί άεδ ίΓοιιρεδ. 

Εε ΙεΓηιε άε ηιαρΐβΙβΓ ηιΐΙΗιΐΜ άίδραΐ'&ιί ρΓαίίςπεηιεηί 3ΐι VI0 δϊέείε 

ροιίΓ είΓε Γεπιρίο,εέ ρ3Γ στρατηγός, εηιρ1ογέ άέ]α 3α V0 δίέείε, ανεε 

ΓεχρΓεδδίοη στρατηγός εκατέρας δννάμεως2. Εε εοπιηιαηάαηί εη εΐιεί 

άεδ ίΓοηρεδ ά’ΟΓΪεηί εδί &ρρε1έ στρατηγός τής ανατολής οα στρατηγός τής 

1 Τ&οίίςμιε <3ε Εέοη, IV, η - 8. 
2 01γηιρϊοάθΓε. ϋη 03η§ε Οΐοδδ. 5,ν. Ζέηοη, ^εηάτε άε Εέοη ι^γ {4-57 ~ 

474) 05ί ς,υ&ϋίίέ ρατ Τ1ιέορ1ΐ3ηε ( 175 Β. ι*3· χ7 άε Β. ) άε στρατηγός τής εφας 

πόσης ρηί εηιρίοίε Ια ίεηηϊηοΐο^ϊε εη η53§ε άε 5οη Ιετηρδ. 
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έφας. Τεΐδ δοηί, δοαδ ^δίίηίεη Ι6Γ, ΒέΙίδΕίΓε, στρατηγός της εφας 1 οιι 

τής έω2, ΑΓεοΠίηάε, στρατηγός τής εφαςζ, Βουζέδ, στρατηγός τής έφας4; 

δοιίδ Ιυδίϊη II, ΜΕΓίίηοδ, στρατηγός τής ανατολής5, δοαδ ΤίβεΓε II, 

άαδίίηίΕΠΟδ, στρατηγός τής ανατολής6, δοιίδ Μ&απεε, Ρΐιίΐίρρίεοδ, στρατη¬ 

γός τής εφας7, Ρπδεο», στρατηγός τής ανατολής8, Οοηιεηΐίοΐοδ, έσ-ξάεηιεηί: 

στρατηγός τής ανατολής9 ε£ δοιίδ ΗεΓΕεΙίαδ, ΤΙιέοάοΓε ΤπΐΗγποδ, στρα¬ 

τηγός τής ανατολής10. Ι^εδ εοιηπίΕηάΕηίδ εη ε!ιε£ άεδ ίΓοαρεδ ά’ΟεείάεηΙ: 

δοηϋ ρΐιΐδ ΓΕΓεπιεηΙ: ιηεηΐιίοηηεδ. Οη ρεαί είΐεΓ: δοαδ ΜΕαπεε, Ρπδεοδ, 

στρατηγός τής Ευρώπηςπ, ηΐΕΐδ ραΕίίΙίέ Εαδδί άε δίΓΕίέ^ε άε ΤΙίΓΕεε12, 

Ρίειτε, {Γ0Γ6 άε ΡειηρεΓεαΓ ΜΕαπεε13, ηαΕίίΙίέ Εαδδί άε δΐΓΕίε^ε άε 

ΤΙίΓΕοε14 εΐ Οοιηεηΐίοΐοδ, δίΓΕίέ^ε ά’ΕαΓορε, ά’ΕρΓεδ ΤΗέορΙιγίΕεϋε 

δίΐΉΟΟΕίιΐΕ,5, εΙογβ ςαε ΤΗέορΙίΕηε 1ε ηιεηίήοηηε εοιηηιε αη δίΓΕίέ^ε 

ά’Οπεηί:. Ανεο 1ε εΓΟΕίΐοη άεδ Ειέιηεδ, ειι VII6 δίέείε, 1ε Ιεπηε άε 

8ΐναίβ$β ρπί αη δεπδ ρΐαδ Γεδίτείηΐ:, ηα’ίΐ εοηβεΓνΕ άέδ ΙοΓδ ; ϋ άεδί§ηΕ 

άέδοπΉΕΪδ 1ε ^εηεΓΕί οοπΗηΕΐκίΕηί; 1ε Ιΐιέηιε οα Γε§ίοη ηιίΙίίΕίΓε, ςαί 

Ιαί έίΕΐΙ: εοη£ίέ16. ΟερεηάΕηί: Ιε δεηδ ρΓεηιίεΓ άε εοηηηΕηάΕηί: εη ε1ιε£ 

ρεΓδΐδίΕ εηεοΓε ρεηάΕπί αη εεΓΐΕΐη Ιειηρδ. 

Αη Χε δίέείε, νεΓδ 955» ρ3ίπεε Εέοη ΡΙιοΙίΕδ εΐΕΐΙ ηοιηιηέ στρα¬ 

τηγός των δυτικών '7, ίΐΐτε ραί εοηίέΓΕΪΙ: Ιχέβ νΓΕίδειηάίΕβΙεηιεηί: ε εε 

άει-ηίεΓ 1ε εοηιιπΕηάεηιεηΙ: εη ε1ιε£ άεδ ΕΓΠιέεδ ά’Οεείάεηί:. Τοαίεΐοίδ, 

Γεηιρίοί άα ιηο£ δίταΐέρβ άΕηδ Ιε δεηδ άε ^έηεΓΕίίδδίηιε, ε!ιε£ (3ε ΙοιιΙββ 

Ιθδ ΕΓίηέεδ βγζΕηΐίηεδ ά’ΟπεηΙ: οα ά’ΟεείάεηΙ οα <3’αη §τοαρε ά’Επηέεδ, 

δίΕϋΐοηηέεδ άΕηδ αηε ρεγΗο (3ε 1’ΕηιρΪΓε, άενίεηϋ άε ρΐαδ εη ρΐαδ γεγο 

1 Ργοο. Ββΐ. ΟοΙΗ. 569» ΒβΙ. ΡεΓδ. 137· 

2 Ργοο. Βεί. ΡεΓδ. 6ι, ΑηεΗά. 35· 

3 Ργοο. Βεί. ΡβΓδ. 39· 

4 ΤΗεορΗ- 341 Β, 219, 29-3° άε Β. 

5 ΤΗεορΗ. 379 Β» 245> 25-26 άε Β. 

6 ΤΗεορΗ. 385 Β, 250, 17 άε Β. 

7 ΤΗεορΗ. 39° Β, 253, 26 άε Β. 

8 ΤΗεορΗ. 400 Β, 259. 25 - 26 άε Β. 

9 ΤΗεορΗ. 4°3 Β, 2^2» 6 άε Β. 

10 ΝΐοερΗ. άε ΟΡ, 23 άε Βοογ. 

11 ΤΗεορΗ. 475 Β. 2^9» 16 άε Β. 
12 ΤΙιεορΙι. 426 Β, 276, ίο άε Β. 

13 ΤΗ. δΐαιοοο. 321· 

14 ΤΗεορΗ. 438 Β, 284, η άε Β, 

15 ΤΗ. δίιηοοο. 34°· 
16 ρ3Γ 6Χ, . 5(;Γ&ί:έ»6 άε$ Αιι&ίοΐκμιεδ, άεδ Αππέηϊ&οριεβ, άε ΤΗγεοο, άεδ 

ΤΙίΓΕοέδίεηδ. 
17 ΤΗ. ΟοπΙ. 755· 

Εΐυάβδ δΐΐΓ ΡΗίδίοίΓε Η.άπιίηΐβίΓΕΐΐνε άε ΓΕιηρΪΓε ΗγζΕΐιϋη 

ε£, ρΓΕίίςιαεηιεηΙ:, άίδρΕΓΕίΙ ε 1ε £ίη άα Χ« δίέείε. Εε 8ίταίβ$β εδΐ 1ε 

οοπιπιαηά&ηΐ: ά5αη Ιΐιέηιε, ά’έΐεηάαε ρΐαβ οα ηιοϊηδ §τΕΠ(3ε, εϋ ρΕτ£οίδ 

ιηέπιε ά’αηε νίΐΐε εί άε βοη £6Γπ£οϊγ0 ΐηιηιεάίαί. 

Εε ίίίΓε άε ηιοηοβίναΐβί/β εδΐ τεΐΕΐίνεηιεηΐ: γεγο. Εεδ ηιοηοδίίΓΕίέ^Εί:, 

εη εί£εϋ, η’είΕΐί: ρΕδ αηε «ίηβΐΐΐιαίίοη ρεπηΕηεηίε, ηΐΕΐδ αηε ηιεδαΓε 

εχεερΐίοηηεΐΐε ε£ ρΓονίδοίτε, άίείέε ρεγ άεδ ηέεεδδίίέδ ιηίίίΐΕίΓεδ εχ- 

εερίίοηηεΐΐεδ » ι. 01ΐΕς[αε £οίδ ραε Ιεδ ορεΓΕίίοηδ ιπίΠΐΕίΓεδ Ρεχί^ε&ίεηΐ;, 

οη ΓεΕίίδΕίΙ; 1ε εοιτπηΕηάεπιεηΐ; αηίςαε; οη οοηίΪΕΪί; Εα §έηεΓΕΐ, ςαί 

ρΕδδΕίί; ροαΓ 1ε ρΐαδ εοπιρείεπί, 1ε εοηιηίΕηάεηιεηΙ; άε Ιοαίεδ Ιεδ ίτοαρεδ. 

ΡΓΐηιίΐίνεηιεηΙ;, 1ε ΙεΓηιε ιποηοδίταίέρβ άέδί^ηΕίΐ; 1)ίεη 1ε εοηιηίΕηάΕηί εη 

ε1ιε£ άεδ Επηέεδ ΙιγζΕηΐίηεδ. Αίηδί, ΒεΙίδΕίΓε εδί; ςαΕίίίίέ άε ηιοηοδίΓΕίέ^ε 

άε ίΟΚ,ί ΡΟΓίεπί, μονοοτράτηγος πάαης ( όλης ) ανατολής2. 8οαδ Μίεΐιεί 

III (842-867), Ιο ίίΐδ εΕάεί άε ΒΕΓάΕδ είΕΐί: ηιοηοδΐΓΕίέ^ε ά’Οεεΐάεηί, 
μονοοτράτηγος των δυτικών3 οα μονοοτράτηγος εις τα δυτικά ϋέματα4. 

Ο’εδΙ αη ΐίίΓε δεηιΐ3ΐΕΗ)1ε ςαί εδί άοηηεε Εα £α£αΓ εηιρεΓεαΓ άαδίίηΐεη 1^, 

ε1ογ3 αα’ίΐ έί&ίΐ: εέδΕΓ δοαδ δοη οηείε }αδϋίη Ιογ : μονοοτράτηγος των 

* Ρωμαϊκών ταγμάτων5. Μθηθ8ίταΙβ(]β εοηδεΓνε εηεοΓε δοη δεηδ άε §έπέ- 

ΓΕίίδδίηιε ]αδ95Εα άέάαΐ άα VIII6 δίέείε. Τίάέϊε III ηοηιιηε, ά’αρΓέδ 

ΟεάΓέηε6, δοη ΕέΓε ΗεΓΕεΙίαδ, ηιοηοδίΓΕίέ^ε άε £οαδ Ιεδ ΐΐιέηιεδ εχίέ- 

τίεαΓδ άε εανΕΐεπε, μονοοτράτηγος πάντων τών έξω καβαλλαρικών δεμά¬ 

των. Οε £ί£Γε, ςαί ηε δε τεηεοηίΓε ςαε εΐιεζ ΤΙιέορΙίΕηε εί ΟέάΓέηε, εδί 

9αεΐ9αε ρεα έ£ΓΕη§·ε. Μει3 1ε ΐΓΕίΐδοπρϋοη άε ΖοηΕΓΕδ7: δίΓΕίέ^ε 

αηίςαε άε ΙοαΙεδ Ιεδ ίτοαρεδ άε εανΕΐεπε ε£ ά’ίηίΕηΙεπε, πάντων τών 

Ιππικών και πεζών στρατευμάτων στρατηγόν μονώτατον, ρεπηεΐ ά’ΕνηηεεΓ 

ςα’ΗεΓΕοΙίαδ ε έ£έ αη πιοποδΐΓΕίέ^ε, Εα δεηδ ρΓεηιίεΓ, άε ^έηεΓΕίϊδδίιηε. 

8οαδ 1ε Γέ§·ηε άε Εέοη III, εη 726, 1ε £ί1δ ά’ΑτίΕνΕδάε, ΝίεέΙίΕδ, εδΐ 

ηοηιηιέ ρΕΓ δοη ρεΓε ηιοηοδίΓΕΐ;έ§·0 εϊ εηνογέ άΕηδ Ιε Ιΐιέιηε άεδ ΑΓηιέ- 

ηΐΕςαεδ, ροαΓ ΙαΙΙεΓ εοηϊΓε ΟοηδίΕηίίη V8. ΒΕίΙα ρεγ εε άθΓηίεΓ, ίαίΐ 

1 Ι· Κ&Γ&γ&ηηορουΙοδ, ΟοηίΓΪΗηΐϊοη ειι ρΓοΠΙέιηε άοδ « ΐΗβπιοδ» 

Ηγζαηίάηδ, Τ’ΗβΙΙέηίδΐηε ΟοηίεηιροΓ&ΐη, 2ε δόπε, Τοιηε X, 1956, Ρ· 467· 

2 ϋε ίΗεηι. Β, ι6, 9· ΡεΓίαδϊ 62, 5Ι_52· 
3 ΤΗ. Οοηί. 665. 
4 Τεο Ογειπιπ. 238. 

δ Όε ΐΗεηι. Β, 34» 7· ΡεΓ^αβΐ η6, 31· Ε5ΗγροΐΗ.έδε άε ΒείδΗε { ιι, 264), 

δΐιϊναηΐ ΐΕ^αεΙΙε Ιο σέεαν επγεϊΙ ρα είτε 1ε εητηυχηε ηιίΐίίίαβ υταρΐείβν, ηε δ&ΐΛΓΕϊε 
έί,Γε Γείεηαε. 

0 ΟεάΓ. I, 777· ^ί· ΤΗβορΗ. Β 568, άε Βοογ 371 11» Ι0· 0° ροδδέάε νΓ&ΐδεηι- 

ΗΙαΗΙεηιεηί ηη δοεαιι ά’ΗόΐΈοΙίιΐδ, ηιιΐ 1ε ίϊΐΓβ δειαίεηιεηΐ ηιοηοδίΓα1:έ§;ε { Ο. 

8οΗ.1ΐΐηαΗεΓ§6Γ, 8ϊ§ί11., ρ. 333 -334· 

7 Ζοπεγ. III, 235» 6 - 7· 

8 ΤΗεορΗ. 643 Β» 477» 23 άε Βοογ. Οί. Α. Ρετίνίδί, Εε ίοπη&άοη. άεβ 



38 Κ.. Οιιϋΐαηά 

ρπδοηηίεΓ, ίΐ ίηί ανεη§1έ ε! ρΓοιηεηέ εη ϋποιηρίιε άαηδ.ΡΗίρροάτοπιε 

άε ΟοηδίαηΐίηορίεII εδί έ ρεη Ρ«^ ο^3Λη ςηε Νίεέίαδ &ναιζ 1ε 

εοπηηαηάειηεηΐ εη εΐιεί άεδ ίχοηρεδ άε δοη ρέΓε. 

Μαίδ, άέδ Ια ρΓεπήέΓε ηιοίΐίέ «Ια VIII6 δίέείε, 1ε Ιεπηε άε ιηοηοδίΓα- 

ΐεηά α δε ΓεδίΓείηάΓε άε δεηδ ε£ α άέδί§;ηεΓ δεηίεηιεηΐ: 1ε εοιπΓηαη- 

άαηζ εη εΐιεί άε ρΙηδίεηΓδ τέ^ίοηδ οη ίΐιέπιεδ. Εεδ ηέεεδδίΐέδ ππΐίΐαίι-εδ 

εχί^εαίεηί:, εη είίεΐ, 1ε Γε^τοηρειηεηΙ: δοαδ ηη ιηέπιε εΐιεί άεδ ΐΓοηρεδ 

άε άεηχ οη ρΙηδίεηΓδ ίΚέπιεδ, ά’ίηιροΠιαηοε ναπαΜε. Οε δγδΐέιηε δεηιΙ)1ε 

έίΓε Ια τέ§;1ε, νεΓδ Ια ίίη άη VIII6 δίέεΐε. Εη 786, ραΓ εχεηιρίε, δοιίδ 1ε 

τέ^ηε άε Οοηδίαηίίη VI, 1’εηηηςηε Αέίίοδ ηοηιηιέ ραΓ δοη ΐΓεΓε Εέοη 

ιηοηοδίΓαΐέ^ε άεδ Αηαίοΐίαηεδ εΐ άε ΓΟρδίΙποη2, μονοοτράτηγος εις τε τήν 

Θράκην και Μακεδονίαν, ε£, δοηδ ΝίεέρΙιΟΓε Ι6Γ (8ο2-8ιι ), Βατάαηίοδ, 

δΐιι-ηοιηηιέ 1ε Τιιγο, έίαίί: ιηοηοδίΓαζέ^ε άε3 είης. Λέπιεβ άΌπβηί, μονο- 

σζράτηγος τών πέντε Ό-εμάτ(αν τών κατα την Ανατολήν3. ΟεΙΙβ ρΓαΐίζΐηε 
έϋαϊί; άαη^εΓεηδε ροηΓ 1ε ροηνοίϊ ίηιρέπαΐ εΐ Ροη γ τεηοηςα αδδεζ 

νίίε. Εε ίίίχε άε ΓηοποδΐΓαίε^ε δεπΛΙε ανοΐΓ έΐέ άοηηέ αιι εοιηπιαηάαηΐ: 

εη ε1ιε£ άεδ ίΓοηρεδ δίαΐίοηηέεδ άαηδ εεΓίαίηεδ Γέ§:ίοηδ, οη Λέιηεδ, 

§Τθαραη1: ηιοηιεηίαηέηιεπί: οειάαίηδ ΙεΓπΙοίΓεδ. Εε ιηοποδίχαΐέ^ε αναίΐ 

ρεηΐ-έίΓε δοιίδ δεδ ΟΓάΓεδ ηη δίΓα1ε§:ε. Τεΐδ ΙηΓεηΙ, αη X6 δίέείε, δοηδ 

Κοιηαίη II, 1ε ραίπεε Μαήαηοβ Ανρμνοδ, ιηοηοδίχαΐέ^ε άε Μαεέάοίηε, 

ηηί άεναΐΐ έ^αίειηεηί; εοιτιηιαηάεΓ Ιεδ ίΓοηρεδ άε 1 Ιιταεε4, ε£, αη 

XI6 δίέείε, ΝίβέρΗοτβ ΜέΙΪ88βηβ, ηιοηοδίΓαΐέ^ε άεδ Αηαίοΐκιηεδ, 6εαη- 

Ιγογο ά’ΑΙεχίδ Ιβγ Οοιηηέηε (ιοδι- ιιιδ) εί οοππηαηάαηΐ Ιεδ ίΓοηρεδ 

άη Ιΐιέηιε εί Ιοηΐεδ Ιεδ ΐΓουρεδ άε ΓΑηαΙοΙίε6. Οηαηΐ αη ίΐίίΓε άε 

πιοηοδίΓαί;έ§;ε, άοηηέ ραΓ Τΐιέορίιαηε αηχ άειιχ ρπηεεδ αΓαβεδ, ΑόάέΙαδ 

ε£ 8αΙίιη 1, Π εδΐ ρπδ άαηδ 1ε δεηδ άε §ΌηνεπιεηΓ εΐ; αρραΓίίεηΙ α Ια 

Ιαη^ηε ΙίΙΙέΓαπτε. 

Εε ίιΐίτε 8ΐναΙβ$6 αιιίοΐιναΐόν αρραΓαϊί αη VI6 δίέείε8. II οΐίχε, ΐΗέο- 

ϋηέιηεβ ΐιγζαηίίηδ, ΒεποΜε ζιιηι XI. Ιηίεπι, Βγζ.-Κοη§;Γε35. Μϋπείιεη 195^, 

ρ. ΐ7· 
ι Τΐιεορίι. 644, 647, 648 Β, 418, ι, 420, 4 ^6 Βοογ. 

2 Τΐιεορίι. 737 Β, 475’ 22 Β· 
3 Τΐι. ΟοηΙ. 6, 14- ι6. 
4 τΐι. Οοηί. 4δο. Οί. 3 ϋ. Ρ. Κ γ γ ί α 1ί ΐ ά έ 5, Βυζαντινοί Μελέται, II, ΤΙιεδ- 

δαίοπΐςαε 1939, τ33 6^ 001:6 2· 
δ V. Ραητεπί, Ρα εοΠεεΙΐοη Ο. Ο^ΗΜαη, Ρ3Π3 1952, Ρ· 106-107, 

3οεαη 196. 
6 ΤΒεορΗ. 66ο Β, 428, 2ο άε Βοογ. 
7 Τΐαεορίι. 66ο Β, 42δ, 20 άε Βοογ. 
8 ^Ηη. Νον. XXIV, άέ^ηΐ. 

Είηάβδ 3ΠΓ ΓΜδΙοΪΓε αάιηΐηίδίΓαΙΐνε άε ΙΈιηρΪΓε ΒγζαηΡη 39 

Γΐαηεπιεηΐ;, άη ιηοίηδ, εεΓίαίπεδ τεδδεηΛΙαηεεδ ανεε Ραηείεη ΟιβΙαίον 
νβΐ ρβνηηώζ οαηδα άεδ Κοτηαίηδ1. Ι.ε δίΓαΐέ§:6-ακίοΜόν, τον παντός 

οτρατοΰ ήγεμών, δεπιΜε ανοΐΓ εη, άαηδ εεΠαίηεδ είΓεοηδΙαηεεδ, άεδ 
ροηνοίϊδ έ^αηχ α εεΐηί άε ΡεηιρεΓεηΓ οη αηίοίίταΙόΓ. 

Ι^ε ίΐίΓε άε δίΓαίε^ε-απίο^αίότ ηε δειηΐοίε ραδ δε ΓεηεοπίΓεΓ αναηί 

Ιηδβηίεη Ι6Α Εη 532, ά’αρΓέδ ΡΓοεορε2, ΒέΙΐδαίνβ τεςηΐ 1ε ΐίίΓε άε 

δΐίαί'^-αηΙοΜόν. Ο’έΐαίΐ Ρεςηίναΐεηΐ άΗτηρβναίον. ΤοηΙείοΐδ, Ργο- 

εορε Ιαίΐ τεηιαΓςηεΓ ηηε εε ΗίΓε ίηάίαηαίΐ <ΐηε δοη ΐίΙηΙαίΓε όίαιί 1ε 

ΓερΓέδεηίαηΙ άε 1’εηιρεΓεηΓ, τεδίαπί; εη ρπηείρε 1ε §έηέΓη1 εη εΐιεί άεδ 

απηέεδ, εί ςη’ίΐ α§ίδδαίΐ; εοηιιηε δί ε’έΐαίΐ ΡειηρεΓεηΓ εη ρεΓδοηηε, &τε 

αυτοΰ βαοιλέως αυτά διαπεπραγμένου. Οοηιιηε ΒέΙίδαΪΓε ηε ίηΐ ρΐηδ, α 

ραΓίΐΓ άε εε ηιοπιεηΐ, ιηαρίδίβν πιίΐϋητη ρβτ ΟήβηίβΜ εί ςη’ίΐ ηε £η! 

ραδ ηοηιηαέ α ηη αηΐΓε εοηιηααηάεΓηεηζ πιΠίΐαίΓε, οη ρεηΐ αναηεεΓ ςηε 

ΙηδΙίηίεη Ι6γ δειηΐ^ΐε ανοΪΓ είέέ αΙοΓδ εε ΗίΓε ηοηνεαη8. ΒέΙΐδαίΓε, 

στρατηγός αντοκράτωρ έφ’ άπασιν, εοιηπιαηάα ανεε εε ΗίΓε Ιεδ Ιιοηρεδ 

Ιίγζαηΐίηεδ, ρεηάαηΐ Ια εαηιρα^ηε ά’ΐίαΐΐε4. Εε ιχιέηιε ΙιΙγο ίηΐ άοηηε 

έ^αΐεηιεηΐ: α Νατββδ, 1θΓδς[ηε εε άθΓηίεΓ £ηΙ εηνογέ ρΓεηάΓε 1ε εοηιηιαη- 

άειηεηί άεδ ΐΓοηρεδ ^γζαηΐίηεδ εη Ιΐαΐίε. ΡΓοεορε 1ε αηαίιίίε άε αντο¬ 

κράτωρ του πολέμου5 εΐ Α^αίΐάαδ άε στρατηγός αντοκράτωρ6. ΘβνηιαηΟδ, 

1ε ηενεη άε ΙηδΒηίεη Ι°γ £η! Ιηί αηδδί εηνογέ οοηΐΓε Τοίίΐα εΐ Ιεδ 

Οοΐΐΐδ ανεε 1ε ίΐίΓε άε αντοκράτωρ του πολέμου' εΐ 1ε Πίδ άε Οεπηαηοδ, 

ΙηδΗη, £ηζ Ιηί αηδδί ηοιηιηέ δΐΓαίέ§:ε-αιιίοΚναΙόν, άεδ ίετπίοίΓεδ άε Ια 

Οοΐεΐιίάε εΐ άεδ ΐΓοηρεδ ά’ΑΓηιέηίε, στρατηγός αύτοκράτωρ των τε κατα 

τψ Κολχίδα χώραν και τών έν Αρμενία ταγμάτων8, εη ΓεηιρΙαεεΓηεηί άε 

ΜαΓίίηοδ. 
8οηδ ΤίζίέΓε II, 1ε ραΐπεε ΜδΒηίβη εδί ηοηιπιε, νεΓδ 575, ^ΐΓα- 

ί^β-αΜταίόΓ ροηΓ ηιεηεΓ Ια §:ηεΓΓε εοηίΓε Ιεδ ΡεΓδεδδ. Ιεαη άε ΒιεΙαΓ 

1ε ςηαΐίίίε άε άιιχ νοιηαηχ ' πιΐΐίίίχ βί Ίηα^ίβίβν τηϊΐϋηηι Οηβηίΐδ εΐ 

}εαη ά’ΕρΙιέδε άε οοϊηηιαηάαηί βη οΗβ[ άβ ίοπδ Ιβ8 βέηέναηχ άβ I ατπιέβ 

νονιαίηβ άαηδ ίοηί Ι’Ονίβηί'°. Εη 578, Μαητΐοο, αίοκ εοηιίε άεδ Εχεη- 

ΕάεηΓδ, £η£ ηοιηιηέ δίΓαί^-αηίοΙιταίοΓ άεδ ίΓοηρεδ άΌηεη! εΐ, εη 580, 

ι Ε. 3 ί ε; η, 81υάίεη ζπγ Οεβοίιΐοΐιίε άε3 Βγζαηΐ. ΕεϊεΙιεΒ, Ι9ΐ9- 56- 

2 Ργοο. Β, V, ιι, 2ο. 
3 Β Β πγ γ, ΗίδΙοΓγ οί ίΐιε ΙαίεΓ Γοιηαη εηιρίΓε II, 127· 

4 Ργοο. Β.Ο. I, 5, 4· Οί· ΤΙιεορΒ. Β 292, άε Β. 189, Ι9· 

5 Ργοο. Β.Ο. IV, 2ΐ. 6. 

6 Α^αΐΐιϊαδ 13. 
7 Ργοο. Β.Ο. III, 39, 9- 446- 

3 Α£αάή&8 IV, 2ΐ, 250-231· 
3 Ε. δίβίη, δίηάΐεη ζπγ Οεβεία. άεε Βγζ. Ρείοίτεβ, 6ο. 

ίο Ε. 3 I ε ί η, ορ.είί., 8ο, ηοίε 4· 
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3ίτΆί&§&-αιιίοΙταίόν άεδ ΐΓοηρεδ ορεΓ^ηί εη Απηέπίε1 2 3. Ε’ειηρετεηΓ 
Τϊόβνβ II Ιηί-ιηεηιε, β1ογ3 ςιι’ΐΐ έ£3Ϊί: εοηιΐε άεδ ΕχεηΒίίεηΓδ, £η£ εηνογέ 
Ρ8Γ |ηδί:ίη II, εοιηηιε 3ΐΤΆΐε§;ε-αηίο&ταίον, 5ιιγ 1ε ϋ3ηηβε, εη 568, 

οοπΙγθ Ιεδ Αν&Γ5, ςη’ίΐ Εαίάίί:2. Εη 574. 1£ Βεηηάίΐδ άε άυδίίη II, 1ε 
εηΓοραΐ3ΐε Βαάηανί 118 έίδίΐ ηοηιηιέ 5ίΐ&ίό%€-αιΐίθ&ταί0Γ άεδ Ιτοηρεδ 
ρΓεηδπΙ ρδΓΐ 3. Ια ε3Γηρ3§Ίΐε ά9ΐ£3ΐίε, ρεηΐ-έΐτε εη εοπιρεηδαΐίοη άε 13 

άΐ^ηϊίέ άε εέδ3Γ, ηαΐ ηε Ιαί ηνηίΐ: ρ3δ έΐέ οεΐΓογέε3. 

Αη Χ& δίέείε, ΝϊβέρΗοτβ ΡΗο&αδ εοηιηΐ3ηάε Γεχρέάίίίοη εη θείε, 

δοιίδ 1ε τέ^ηε άε Κοηιαίη II (959 * 9^3) &νεε 1£ ΙίΐΓβ άε δίΓαΐέ^ε-αΐί^ο- 

ΙοταΙότ4. ΕοΓδςαε 1ε 5έη3ί, 3. Γίαδίι^&ϋοη άη ρ&Ιή&πάβ Ροΐγεηείε, 

εΙιεΓεΙιε, αρΓέδ 13 πιογ!: άε Κοηιαίη II, 3 Γέ1οί§·ηεΓ άε Οοηδί&ηΐίηορίε, 
ροιίΓ 1ε δοηδίΓδίτε 3υχ ίηίτί^ηεδ άιι ρ3Γ3ΐαηιοηιέηε άοδερίι5, ΝίεέρΙιοΓε 
Ρ1ιο1ζ35 εδΐ ηοηιηιέ $ίτοΧ.&%ε-αυΙθ1ιναί0Γ ά*Αδίε. Οοηδίηηΐίη Μδηαδδέδ, 

Γ3ρροι·ί3ηΙ; Ιεδ τηέιηεδ ίδίΐδ, δρρείΐε ΝίεέρΒοΓε ΡΗοΕαδ ίαρπιαΙανΙώβΒ6. 

II εδΐ νΓ3ΪδεηιΙ)ΐ3ΐ3ΐε ςηε 1ε ίίϊΓε άε 5ίΓ3ί&£<ζ-αιιΙοΙταΙόν ά’Αδίε εοιτεδ- 

ροηά αη ΐίΐΓβ άε Όοιπεδΐίςαε ά’Οπεηί. Εέοη ϋίαεΓε δε εοηίεηΐε, άιι 
τεδίε, ά53ρρε1εΓ ΝίεέρΙιοΓε ΡΗοΕαδ, 5ϋΓ3£έ£ε7, ΙοΓδ άε δεδ εοιηιηεηάε- 

ηιεηΐδ εη Οτέΐε ε£ εη Οδρραάοεε ε£ ηιέηιε, ρ3Γ αίίεείαΐίοη ά53Γθ1ΐ3Ϊδΐηε, 

δΐΓΕΙέδ'ε άεδ Κοηιαίηδ8. ΑρΓέδ Ια εοηςηέΐε άε 1» Βυ!£3πε, Βαδίΐε II 

Γέηηίΐ; Ιοηΐεδ Ιεδ ΙοΓεεδ άε 13 Γέ§ίοη άε Τ1ιε533ΐοηίςιηε, άε Ια Βη1§·3πε 
εί άε Ια δεΛίε, δοαδ 1’ααίοήίέ ά’ηη δεαΐ ε£ ηιέιηε ο!ιε£, 3£ίη άε άοηηεΓ 
ρΐαδ ά’ηηίΐέ 3 δεδ εοηςηέίεδ. Εε ρΓεηιίετ ί;ΐΐ;ιιΐ3ΪΓε άε εεί ίηιροΓΕιηί: εοηι- 
ηίδηάεηιεηΐ £η£ ϋ3νίά Απαηίίέδ, ίάΐτέ, εη ιοιδ, 3ΐΓδ1&%&-αηίθ1ίναΙόν*. 

II εοηηηαηά&ίί εη ε!ιε£ Ιοαίεδ Ιεδ ίΓοηρεδ άε I» τέ^ίοη άε 51ίορ1]ε, εη 
1019, α^η τέάαίΓε, Ιεδ άεΓηίεΓδ ηίάδ άε τέδίδίαηεε 10. 

Αη άέΒηΡ άη Χίε δίέείε, 1ε ρέτε άη ίηίηΓ εηιρεΓεηΓ Ιδ330 ΙεΓ 

1 Ε. βίεϊη, ορ.είΐ., 70 εΐ 98. 

2 ΜβηαηάΓε 28-29 ( ΡΗΟ, IV, 233). Ε. Ηδΐιρίιηαπη, Εε3 ταρροτίδ 
άεδ Βγζαηίίηδ ανεε 3εδ δίανεδ εί Ιεδ Ανατεδ ρεηάαηί Ια δεεοηάε ηιοίίΐέ άιι 

VI6 δίέείε. Βγζ&ηΐίοπ IV, 1929, 154 - Ι55· £Ε Ε. δίείη, ορ.είΕ, 12-13. 
3 Ε. δίείη, ορ.είί., 104. 

4 Εέοη ΏΐαοΓε, I, 7> Ι4· 

5 Ε. ϋΪ30Γε, II, 34- ΟΕ Ε γ. Όοΐ^ετ, Εε^εδίεη 692. 

6 Ο. Μαη&δδέδ, ν. 5682, ρ. 242. 

7 Ε. ϋΐαοΓε, II, 24, 17; II, 25, ιι ; 26, βι ; 27, 4 ε£ η ; 30. 9 » 32, 17; 

III, 36, 9? 36, 22; 37· ΗΙ 38, 49 ί 39. Ι3· 
3 Ε. ΕΐαοΓε, I, 8, 4 5 ι6, 6; II, 17, ι; III, 39, 3· 

9 V, Ε 3 ιι γ ε η ί, Εε3 ίΐιέπιεδ Βγζ&ηϋίηδ άε δεΓ^ΐε αιι Χίε δίέείε. Κεν. ά. 

ΕΕ Βγζ. XV, 1957, 189. 

10 Οεάι\ II, 467 · 468. Οί. Ό. Α. Ζ & 1ί γ 1 Ιι ί η ο 3, Μελέται περί της διοικητι¬ 

κής διαιρεσεως καί τής επαρχιακής διοικήσεις εν τφ βυξαντινω κράτει, Ερεί. Ηεί. 

Βγζ. δρ. XVII, 1941. 229- 
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Οοηιηέηθ, ΜαηηβΙ Οοηιηβηβ, £ηΙ ηοηιηιέ ραΓ Β3δί1β II δίΓαΙέ^ε-αω- 

ίοίΐναίάν άε Ιοηΐ ΓΟπεπΙ, στρατηγός αύτοκράιωρ τής εφας άπάοης1. 

8οη$ 1ε τέ§·ηε άε Οοηδϊηηίίη IX Μοηοηΐ3ςηε (1042-1054). 1^ 

ίιεχίεδ ηοηδ οηί ΐΓαηδηιίδ Ιεδ ηοηΐδ άε ρΙηδίεηΓδ δ£Γ3ΐ:ε££3-αΐΐίθ1ίτα10Γ8. 

ΑρΓέδ Ια άέε1ιέ3ηεε άε Μίείιεί V (1042), ΓίηιρέΓ3ΐ:ποε Ζοέ ΗΙγε ηια- 

^ίδίΓΟδ Οβοτ§β8 Μαηίαΐώδ εί 1ε ηοππηη δΐΓ3ΐ\ό^~αηίοΗτα16τ άεδ ίΓοηρεδ 
ά’ΐίαΐίε, στρατ^^ός αντοκράτωρ των εν 9Ιταλία ταγμάτωνε. Ε’ΙιέΙέΓίηΓςηε 

οη §:Γ3ηά 1ιέΐέΓί3Γςηε Οοηβίαηίίη εοπππαηάε Ιεδ ΐΓοηρεδ Εγζ3η£ίηεδ 

εοηίΓε Ιεδ Ρείεΐιέηέ^ηεδ, 3νεε 1ε ίίΐΓε άε δ£Γ3ίε§ε-αΗΐοΙεναί0Γ, ά53ρΓέδ 

ΟέάΓέηε3. Μίείιεί ΑΐΙδΙείαΙιε δε εοηίεηϋε άε Γαρρείετ, Ρ^γ αΚεείαΐίοη 

ά’3Γε1ΐ3Ϊ5ηιε ήγεμών4. Εε τεεϋεητ ΝίββρΗονβ άίπ^ε ηηε εχρέάίίίοη εοηϋΓε 

Ιεδ ΡεϋεΙιέηέ§·ηε5 εη ςηαΐίΐέ άε δίΓΗΐ:&£ε-αΐίΙοΙα·,αίό)\ Ε’ειηρεΓεηΓ Ιηί 

3ά]οί§;ηίΐ: Κ3£3Ε3ΐοη Κέΐίαηπιέηοδ, εΓέέ 3 εείΐε οεεαδίοη δίΓαίέΙαίιε 

ά’ΟπεηΕ ΕοΓδηηε εε άεΓηίεΓ ΙεηΙ;3 ά'ίιηροδεΓ δοπ ηνίδ, Ιε τεείεηΓ 

ΝίεέρΙιοΓε Ιηί ϊέροηάΐί:: « ΑγγοΙο, δ£Γ3£εΐ3£ε ; ε’εδί; ηιοί 9ηί δηίδ εοηι- 

ΓηαηάηηΙ, Ιοί £η η*6δ ς,ηε εοηιηΐ3ηά3ηά εη δεεοηά », εμον στρατηγονντος, 

αυτός παραστραζήγει*. Αΐίαΐείαΐεδ ςηα1ϊ£ίε ΝίεέρΙιοΓε, ραΓ 3Γε1ΐ3Ϊδηιε 

αρχηγός6. Εηίίη, 1ε δέ1)35ί:ορ1ιθΓε 8ίβρΗαηβ £η£ ηοππηέ δίΓαίέ^ε-αιιίο- 

Ιιταίόν ε£ ε1ΐ3Γ^έ1 ρ3Γ Οοηδίαηΐίη IX Μοηοπιηςηε, άε ρΓεηάΓε 1ε εοηι- 

πιαηάεηιεηί; άε Γ3πηέε εηνογέε εοηίΓε ΟεοΓ§·ε Μ3ηί3Εέδ7. 

Μίείιεί VI δίχίΐίίοί&οδ (1056-1057), ηοιηηιε Ρεηηηαηε ΤΙιέοάοτβ 

ΒίτΆίβ^ε-αηίοΙα'αίόΓ, 3ΐθΓδ ςα’ίΐ έΐαίΐ ϋοηιεδίιίςηε ά’ΟΓίεηί, εί Γεηνοίε 

εοηίΓε Ιδ3αε Οοπιηέηε8. Οη ηε 53ΐΐΓ3Ϊί: 3{£ΐΓπιεΓ ςηε 1ε δεεαη άε ρΐοηιά, 

ΐΓοηνέ α δίΐίδίπε, Ιηί αρρ3Γΐίεηηε9. Μίείιεί VI 8ΐΓ3ί:ίο1:ίΕθδ ηοηιηιη 

3ηδδί Βϊ'μβηηίθ8 δϊ.τ2Χ&%ζ-αιΐΙόΙίνα10Γ άεδ ΐΓοηρεδ άε Μαεέάοίηε, στρα¬ 

τηγός αντοκράτωρ τώΐ' Μακεδονικών ταγμάτων ι0. II ηοιηηια έ^αίειηεηΐ 

ΐ8ααο Οοηιηβηβ, £τέΓε ά’ΑΙεχίδ ΙεΓ Οοπιηέηε, άοπιεδίιίςιηε ά’ΟπεηΙ ε£ 

δΐΓ3 \.ό.%ζ-αΐίίο]{,ναΙότ11. 

1 Αη. Οοηιη. II, 73. Β· 
2 Οεάτ. II, 541· 

3 Οεάτ. II, 560, 6οο. Οί. ϋοΐ£6Γ, Εε§;· 882. 
4 Μ. ΑΙί&Ι. 33· 

5 Οβάτ. II, 598· ΟΕ Ο· 8 ο Ιι I η ιη Β ε γ , ΕΈρορββ Βγζ. III, 578*582. 
Ν. Β&ηεδοη, Α ριοροδ άε ΚέΒααηιέηοδ, Βγζ. XII, 1938, γ37· 

6 Μ. Αίίαΐ. 32- 
7 Οεάτ. II, 548. 
8 Οεάτ. II, 627. 
9 Ν. Βαηεδεη, Εεδ δεεαιιχ Βτ'ζ&ηίχηδ ίτοπνέδ ά δΠΐδΙπε, Βγζ. VII, 

1932, 329'33°· 
10 Οεάτ. II, 6ι6. 

13 Ρδείΐοδ VI, ΐ9ΐ, 3· Βτγεηηε 57 * 58· 
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** 

5οαδ Κ.οπΐ3.ίπ IV Γάο^έηε (1067-1071), ΜαηηβΙ Οοπιηβηβ, ααίχε 
ίΓ6Γ6 (Ια ΙαίαΓ εηιρεΓβαΓ ΑΙεχίδ Ι6Γ Οοηιηέηε, £αί ηοππηέ 5ίτο.ίβ^β-αηίθ- 
ΊΐναΙόν άεδ ίχοαρεδ άΌπεηϋ, στρατηγός αντοκράτωρ των έφων ταγμάτων1. 

Αηηε Οοηιηέηε 1ε άοηηε εοιηηιε 8\.ν&ϊ£§ε-αηΙο1ίτα10Γ άε ΓΑβίε εηίίέΓε, 
στρατηγόν αντοκράτορα ή * Ασία εΐχεν άπασαΒ. 

5οαδ Μίεΐιεί VII ΰοαΡαδ (1071- 1078), 1ε εέδ3Γ Ιβαη ϋοηίεα,δ εδί 
ηοηιπιέ δίι:&ί&§€-αν,ΙοΙςταΙότ εί επνογέ εοηίΓε Κ,οαδδεί άε ΒαίΠεαΙ3. 

ΑΙβχίδ (&) Οοπιηόηβ εοηιηιαηάε Ιεδ απηέεδ βγζαηίίηεδ, ανεε 1ε 
ΙϊίΓε άε 5ίΤ3,&%&~αιιίθ1ίταΙόν, εοηίΓε Κοαδδεί άε Β&ΗΙεαΙ, εί ϋ εδί δοαδ 
Ιεδ οΓάΓεδ άε δοη ίχεΓε Ιδααε, ςαί εδί §Ύ3ηά άοιηεδίίςαε4. II εδί ςααΐίίίέ 
ρ3Γ Αηηε Οοηιηέηε άε 5ΐταί&§ε-αιιίθΙενα10Γ ά’Οεείάεηί, στρατηγός αυτό- 
κράτωρ της εσπέρας5. 

Ι^ε άεΓηίβΓ ρεΓδοηηα^ε, ςη^ΐίΐίέ άε $\.τΆ\.ο.ξ&-αηίο1<,ταίόν, δεηιάΐε 
έίΓε Αηάτοηίβ Οοηιηβηβ ςαί δηεεέάε, 3ρΓεβ 1150 3 ΤΙιοπιαδ, εοηιπιε 
άηε άε ΟΠίείε εί εδί ςααΐίίίέ άε δίταΐεξζ-αηίο&ναίόν άεδ ορέΓ3ίίοηδ άε 
§Ίΐεΐτε, στρατηγός αντοκράτωρ του πολέμου6. 

Ι^ε εοηιηιαηάαηί εη εΐιβί ββπΛΙε ανοΐΓ έίέ επεοΓε άεδί§;ηέ ραΓ 
ά’απίΓεδ ίεπηεδ, εοπιροδέδ άα ιηοί δίΓ3ίέ&ε, ηαε ηοπδ οηί ίταηδπιίδ άε 
ταΓβδ ίεχίεδ οα ςυείφίεδ δεεαηχ. 

δοιίδ ΑΙεχΐδ ΙβΓ Οοηιηέηε, ΙοΓδ άεδ ε3ΐηρ3£ηεδ εοηίΓε Ιεδ Τιπεδ, 

αρΓέδ 13 Γερπδε άε Νίεέε (1097), 1 'ανόΚίδίταΙέρβ, αρχιστράτηγος, ^βαη 

ΌομΜβ ΓεεοηςιηίεΓί ΡΗίΙαάεΙρΙπε εί δατάεδ7. ϋέ]3, δοπδ Βαδίΐε II, 1ε 
§ταηά-ρέΓε άα ίαίαΓ ΝΐεέρΙιοΓε III Βοί3ηί3ΐε, ΝΐβέρΗονβ ΒοίαηίαΙβ, 1ε 
ιπείΙΙειίΓ 3ΐ1ίέ άε Βαδίΐε II, εδί ςααΐίίίέ ρ3Γ Μίεΐιεί Αίί3ΐεΪ3ίεδ ά’« Ιιαίοίΐε 
3Γε1ιίδίΓ3ίέ£ε », δεξιόν αρχιστράτηγον8. Ι,ε ίεπηε ατόΚ%8ίΤ(ύβρβ αρραΓ- 

ίΐεηί, εερεηάαηί, & 13 Ιαη^αε Ιίΐ£έΓ3ΐΓ€; οη ηε 1ε ίΓοανε ρ3δ ά3ηδ Ια 
ίίίαΙαίαΓε ηιί1ίί3ΪΓε οίίίείεΐΐε. Ο’εδί εε ςαί εχρίίςαε φΡΑηηε Οοηιηέηε 
ηααΐίίίε ηιέπιε δοη ρεΓε άε εε ΙεΓηιε9. 

Οη εη ρευί άίΓε ειιιΐίΐηΐ: άιι £επηε ρνοίθ8ίναίβ§β, πρωτοατράτηγος, 

1 Ν. ΒΓγεπηε 25. 

2 Α. Οοιηη. I, 83. 

3 Οεέι·. II, 709· 

4 Απ. Οοιηη. ι - ίο. 

5 Αη. Οοιηη. I, 84. 

6 Οίηηβηι. ΐ2ΐ ; ΝΐοβΙ. ι8ο. Οί. Κ. Ο 1ι ά 1 α η έ ο η, Ιβ3η II Οοηιηέηε εί 
Μαηυεί I Οοηιηέηε, Ραηδ ιρΐ2, 426-428. 

7 Αη. Οοηιη. XI, 5, ιΐ9· 

8 Μ. ΑΙί&Ι. 230, 2. Οί. 265, ΐ7·- 

9 Αη. Οοιηη. I, VI, χ ; Οείϊ> I, 24· 

εηιρίογέ, 3ΐι (Βγο άε Όα 03η§·ε, ρ3Γ ΟέίΪΓεηε1 εΐ ρ3Γ Τΐιέορίι&ηε, εη 

ρ3Γΐαη1:, (Γιιη §6ηέΐ2ΐ\ ΡεΓδε, ΜέΓ3ΐη 2. Ο’εδί έ^ηίεηιεηΐ: άε εε ίεΓηιε ςηε 

Ρδείΐοδ 9ΐΐ3ΐί£ίε Κοιη3ίη IV8 εί Μ3Π3δδέδ, ΝΐεέρΙιοΓε II ΡΙιο^βδ4. II 

εη εδί νΓ3ΐδεπιΙ)ΐ3ΐ)1επιεη1; άε ηιεπιε άη ΐεΓΠΐε Η^ρβνείταΙβρβ, ύπερστρά- 

τηγος, εοηηη δεηίεηιεηΐ; ραΓ αη δεεαη ά’ηη ίηεοηηα, ραίπεε.εΐ: ΙιγρεΓ· 

δίΓ3ί:έ§ε άεδ ΤΙίΓαεέδίεηδ5. 

Οααηΐ: ά ΥΗηρΟδΙναίβρβ, υποστράτηγος, ε’έίαίί: αιΐδδΐ αη οίίίείεΓ 
§έηέΓ3ΐ ααί, 3α ΙΧ« δίέείε εηεοΓε, άέδί^ηαίΐ 1ε εοπιπΐ3ηά3ηί: εη εΐιεί 
άεδ ίΓοαρεδ ά’αη ίΐιέηιε, ΡεπιρεΓεαΓ ροΐΐαηΙ: δεαΐ αα άέ1>αΙ; 1ε ίΐίΓε άε 
δΐΓ3ίέ§ε6. Μαίδ Ηρροφαίβρβ ρπΐ Γαρΐάεπιεπί: 1ε δεηδ άε δίΓαίε^ε εη 
δεεοηά οα Ιίεαίεηαηΐ §·έηέΓα1 ςα’Π ανΕΐΙ, άα τεδίε, δεηιάΐε-ΐ-ΐΐ, άέδ 1ε 
VII6 δίέείε. Ο’εδί; αίηδί ςαε Γοη ΐΓοανε ηιεηΐίοηηέδ Ναΐ'δββ, ΙιγροδίΓα- 

ίέ§:ε άε ΜααΓΪεε, δίταΐέ^ε, εοηιΐε άεδ ΡέάεΓεδ, εοηιηιαηάαηΐ: εη ε1ιε£ 

Γεχρέάίίίοη εοηίΓε Ιεδ ΡεΓδεδ7. ΝίΙίέΙβ8 ίίΐδ άε ΟΓέ^οΓαδ, ΙιγροδΙίΓαίέ&ε 
ά’ΗέΓαεϋαδ8, ΤΙιέοάοΓε, εχ-εοηδαί, ραίπεε, εοιηΐε άε 1’ΟρδίΙ.ίοη ίχηρέ- 

Π3ΐ, ΙιγροδίΓαΐέ^ε άε ΤΙίΓαεε9, 1ε ρ3ίΓΪεε Εα8(αΙΗβ ΑνρμΓΟΒ, Ηγροδίχα- 

ίέ§·ε άεδ ΑηαΙοΗςαεδ10 εΐ ΝίοοΙα8 Βναηα8, αα Χΐε δίέείε11. 

II. 

δΐΓαί^Ιαίβ, στρατηλάτης. 

Ι,ε ιηοΐ 8ϋ'αίβίαΙβ εδί αη ίει-ηιε άε δεηδ ίΓέδ ΪΕΓ^ε ; ίΐ άέδί§·ηε 3αδδί 

άίεη Ιεδ εοηιηιαηάαηίδ ά’απηέε εΐ §έηεΓ3αχ εη δοαδ οΓάτε ςιαε Ιεδ 

εοχηαιαηάαηΐδ εη εΐιεί. Α Ια Ιιααΐε έροςαε, δίΓαΐέΙαΙε άέδί§·ηε Ιεδ §;έηέ- 

τεααχ εη ε1ιε£; ίΐ εδί Ρέααίναΐεηί άεδ άίνεΓδ ηίαρΐείΗ ηιίΐίίηιη εί οη 1ε 

ίΓοανε ίΓέηαεηιηιεηί εηιρίογέ άαηδ εε δεηδ. Ζοδίπιε άέδί§·ηε Ιεδ ιηαρίζίΗ 

1 Ου Ο 3 η 2 6, Οΐοδδ. 5.ν. στρατηγός. 

2 ΤΗεορΗ. Β 277, 6ε Β. 18ο, 28. 

3 Ρεείΐοδ, Κοππαΐη IV § 2ΐ, 162 εά. Ε-εη3η1ί. 

4 Μ&η&δδβδ, ν. 5725· 

5 6. δεΙιΙηηιΒεΓ^ΟΓ, δΐ^ϋΐ. 8γζ., ρ. 364· 

6 Β. ΒτέΙιίεΓ, Ι,εδ Ιηδίίΐηίίοηδ άε ΙΈηιρίΓε Ιχγζαηίϊη, ΡηΓΪδ, 367· 

7 ΟεάΓ. I, 690. 

8 ΟεάΓ. I, 7Π· 

9 Α. ΡβΓίηδΐ, Βη ίθΓπΐ3ί;ίοη άεδ ίΐιέιηεδ 03Γζ&ηίίη3. Βετΐεΐχίε ζαχη XI 

ΙηίεΓη. Βγζαηί. - Κοη§;Γεδδ, Μηηεΐιεη 1958, Ρ· 38 οί 39· 

10 ΤΗ. Οοηί. 368, 2ΐ. 
11 Αη. Οοηιη. I, 151. Αα VI2 δίέεΐβ, ΓΗγροδίΓ&ίέ^ε, οη υιέτατραβ, άε 1& 

άίνϊδίοη οεηίΓαΙε ά’ηηε &Γαιεε, & ίΓοϊδ τηβνέ οοΓαηχαηάηΐί 1& ρΓειηίέΓε ΙΙ^ηε, ίοχ·- 

ιηεε άεδ 2/3 άε Γαηηέε. (Β. ΒΓεΗίοΓ, ορ.εϊί., 343)· 
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ιηίΐϋιηη ρεγ Ιεδ εχρΓεδδίοηδ στρατηλάτης τον ίππον, ηιαρΜβν βςηϋηπι 

ε£ στρατηλάτης των πεζών, μΐα§Ϊ8ίβν ιηΐΐϋιιηι εΐ άέεΐΕΓε θ[ηε ΟοηδίΕηίϊη 

Ιει' 1ε ΟΓΕηά ογ£3, αη δίΓΕίέΐΕίε τον ίππον τε και πεζών 1. Αναηί: ά’έίΓε 

ειηρεΓεηΓ, }ονίεη (363*364) έί&ΐί: εοηιίε άεδ άοπιεδίίηιιεδ εί: δίχΕίιέΐΕΐε2. 

8ου$ ΑΓΟΕάίηδ ( 395 " 4°^ )> ΙοΓάΕηέδ έίΕΐΙ: δίΓ&ΧείΕίε άΌπεηί:, στρατηλά¬ 

της τής 5Ανατολής, ηια§Ϊ8ίβν πιΐΐίίηνη ρβν ΟΗβηΙβηι8 εί 1ε Οοίΐι Οεϊπε3 

στρατηλάτης Ιππικής τε καί πεζικής4. δοηδ Τΐΐέάοδε II (4θ8-45°)> 1ε 

ραίπεε ΡΓοεορε εδί ποπιιηέ δίΓΕίεΙ&ίε άΌπεηί5. δοηδ Ζέηοη (474 * 491 )» 

ΙΙΙαδ άενΐηί δίΓΕίέΐΕίε άΌπεηί;6. δοιίδ ΑπΕδίΕδε Ι«γ (49Ι“5χ8)> Αγοο- 

βΐηάε εδί έ£Εΐειηεη£ δίΓΕίέΐΕίε άΌπεηί, στρατηλάτης ανατολής7. Ι^εδ 

Ιιΐδίοπεηδ άέδί^ηεηί έ^Είειηεηί ρεγ£οι3 1ε δίΓΕίέΐΕίε ρεγ άεδ εχρΓεδδίοηδ, 

ηηί ηε βοηί ρΕδ οίίίεΐεΐίεδ. Αίηδί, δοζοηιέηε Ερρείΐε ΗεΓηιο§έηε, 

δίΓΕίέΙηίε εη 34χ> ° τνν ιππικήν δύναμιν Επιτετραμμένος στρατηγός8 εί 

ΡΙΐηίΧίΕδ, δίΓΕίέΐΕίε εί εοηδηΐ εη 4χ9» ίππον τε και πεζής στρατίας 
ήγεμών9. 

Ι,ε ιηα^ΐΒίβν ηύΐϋηπι ρν&8βηΙαΙΐ$, εοππηΕηάαηί άε 1ε §ΕΓάε ίιηρέ- 

παίε, £ηί έ§Έΐεηιεηί άέδί§ηέ ρεγ Ι’εχρΓεδδίοη στρατηλάτης πραιαέντον. 

Τεΐδ £ηΓεηί, δοιίδ Εέοη Ι«γ { 457'474 )» ΜΕΓοίεη εί; Ζέηοη, δε$ άεηχ 

£εηάι*ε310. δοηδ Ζέηοη, Εοη§;ίη, δοη ίΓεΓε11 εί ΤεαάεπεΗαδ 12 Εΐηδΐ 

ςη’ΕιίδΐΗΕίε,3, δοιίδ ΑιίΕδίΕδε Ι«ι*, ΧεΕη ΚηΓίοδ14 εί ΗγρΕεε,δ δοιίδ 

Ιυδίίη I6»· (518*527)» νίΐΕΐίεη16. Εε ιηαρίβίβν τηΐΐΐΐ'ΐιπι ρΓ£β8β)ΐΙαΙΪ8 £αί 
Εη$δϊ άέδί§;ηέ δοηδ 1’εχρΓεδδίοη στρατηλάτης τον μεγάλου πραισέντον, ίεΐδ 

1 Ζοβΐηιε 99· Ε’έςαΐνΕΐεηεε άε βίΓΕίέΙ&Ιε εί ηιαρϊβίβκ ηήΐϋηιη ε5ΐ οοηίΪΓ- 

ιηέε ρ&Γ -αη ΟΙοβδαπτε £Γεε-ΐΕίίη. Οί. Όη Οιπ^ε. 01ο35. 3.ν. δίΓ&ίεΙείε. 

2 Μεΐεΐεβ 333· 

3 Ο. ΡοΓρΒγΓ. ϋε ίΐαεηι 15. 

4 δοεΓ&Ιε VI, 5» 6. Εε3 άεηχ εοηιηιεηάεηιεηίδ έί&ΐεηί ρετίοΐδ Γέηηίδ εη 
υηε βειιΐε τηείη. 

δ Μαΐεΐ. 3^4 οιι τηαρϊείβν ρβτ Ονΐβηίβηι, Νοί. Όΐ^Π- Ογ. 

6 Μ&ΐεΐ. 388'. 

7 Μ&1&1. 398· δοη ίίίτε άε δίΓ&ίέΙβίε εβί ιηεηίίοηηέ άεη5 Γίηίΐίηΐέ άε 1ε 
Νονεΐΐε 145 άε }η5ΐΐηϊεη. 

8 δοζοιη. III, γ. 

9 δοζοηι. VII, ι6. 

20 Μαΐ&ΐ&β 375· 
11 Μ&ΐαΐ&δ 386. 

12 Μ&ΐεΐεβ 383· 

13 ΟΒγ. Ρ&50. όοτ. 

14 Μ&Ιε1&5 393· 
15 Μ&1&1&5 398· 

16 Μ&Ι3.1&3 4ΐΐ· Οί. ΤΒεορΙι. 254 Β, 165» 5 άε Β, 
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δοιίδ Ζέηοη, Εοη^ίη1, δοιίδ ΒΕδίΙίδΟΟδ, Εογο άε ΠηιρέΓΕίπεε νέπηΕ, 

ίεηιπιε άε Εέοη Ι6Γ εΐ πνΕί άε Ζέηοη, ΗΕΓπίΕεε2, ηΐΕίηΙιεηη άΕΠδ δοη 

εοηιηίΕηάεηιεηΙ: ρεγ Ζέηοη, ηΐΕΐδ ηιίδ ε ιιίογΙ; ρεη ΕρΓέδ3, δοηδ χ\ηΕδίΕδε 

Ι6Γ, ΡΕίτϋαοδ 4. 

Α ηηε έροςηε ηη’ϋ εδί άί££ϊεΠε άε ρΓέείβεΓ, 1ε ηιοί 8ίταίβΙαί& ρεΓάίΐ 

δοη δεηδ ρπηιίΐίί ρΓέείδ εί άέδί§·ηΕ ίοαί: εΐιεί ά’ΕΓηιέε οεεαδίοηηεΐ οη 

ΙοηΙ εοΓηηίΕηάΕηΙ; Γηί1ί(:ΕΪΓε. Εε ηιοί: £αΐ εηιρίογέ δεηΐ οη ΕεεοηιρΕ§·ηέ 

ά5υη ιηοί; οη ά5ηηε εχρΓεδδίοη, ρΓέείδΕΠΙ; Γείεηάηε άε εοιηπίΕηάεηιεηΙ: 

άη ίίΙηίΕίΓε. Εε πιοί £ηί ειηρίογέ ]ηδςη°Εη ΧΧ^ δίέεΐε. 

Εε ηιοί: 5ίναΐβίαίβ εδ£ δοηνεηί; επιρίογέ δεηΐ. Αναηί: 1ε V6 δίέεΐε. 

ϋ εε! ΓέςηϊνΕΐεηΙ: άε ηια^ΐΒίβτ ηιΐΐίίιιηι. Ρεγ εχεηιρίε, δοηδ ΟοηδΧΕηεε 

(337· 361), Ηεπηο§·έηε εδ£ ςηΕΐίίίέ άε δίΓΕίέΐΕίιε ρεγ δοζοηιέηε5 εί 

Ρεγ ΤΧιέορΙίΕηε6, εοιηηιε εη 363, άονίεη7. δοηδ Τΐιέοάοδε ΙβΓ 1ε ΟΓΕηά 

(379 * 395)» 011 ιηεηΐίοηηε 1ε δίΓΕίέΐΕίε Βηοοηποδ8. Εε ϊΒγο άε δΧΓΕίέΙαΧε 
δεηιΒΙε έίΓε ρΕηϊεαΙίεΓεηιεηί; Εεςηεηί; Εη νίβ δίέεΐε. δοηδ Αηαδϋαδε 

Ι«γ, οη ρεηΐ είΧεΓ: ΐΓέηέε9, ΚέίγΕοδ10 εί ΡίεΓΓε11, ηιεηάοηηέδ ίοηδ 

ίίΓοίδ, εη 5χ3· ^0115 ΙηδΒηίεη IΑιη&ηΐίοδ, εηνογέ εοηιηιε £ε1 ροηΓ 
τέρΓίηιεΓ 1ε δοηΐένεηιεηΐ; άεδ Ιηΐ£δ ε£ άεδ δΕΓΠΕΓίΐΕίηδ ε ΟέδΕΓέε, εη 

ΡΕίεδίίηε 12; ΒέΙίδΕΪΓε, ςηΕΐίΧίέ έ§&1επιεη1: ρΕΓΧοίδ άε εε ΒίΓε13, ΜΕΓεεΙΙηδ, 

ρΕΓεηί άε Ιηδίίηίεη Ιει, εηνογέ ρεγ Ιηί εοηίΓε Ιεβ Ηηηδ, εη 546 Η, Μεγ- 

εΐΕηηδ, ρΕΓεηί; έ§;Εΐειηεηί: άε ΧηδΧίηίεη Ιει, ςηί οϋΗηΙ 1ε δοηηιηιίδδίοη 

άεδ ΜηιίΓεδ, εη 547 1δ» διπηηιηδ, άηε άε ΡΕίεδίΐηε, εηνογέ, εη 536, ροηΓ 
ηιείάΓε £ίη, Ενεε 1ε εοπιΐε άεδ ΐΕΓ§;εδδεδ δΕΟΓέεδ, δΐΓΕί;ε§:ίοδ, ειι άί££έ- 

1 Ε. 8ΐείη, ΗϊβΙ. άη Β&β-ΕηιρΐΓε II. Ρεγϊβ - Βπιχε11ε3- ΑηΐδίεΓάαηι 1949» 

3ΐ η. εί 431 η- 4» I65 τέίεΓεηοεδ. 
2 Μ&1&1. 378. 

3 ΟΗγ. Ρ350. 6οι - 603. 

4 Μ31&135 398· 
5 δοζοηι. III, η. II η’εδί ρ&5 ς^αεδίίοη άε άοηηεΓ ηηε Ιϊδίε εοηιρίέίε άεβ 

3ίΓηίέΐ3.ίε3, ηι&ϊδ βεηίεηιεηϊ αη εεΓίΕΪη ηοιηΐίΓε ά’εηίΡεηχ ροηΓ ί11η3ίΓ6Γ 1ε 

ρΓέδεηϋ εχροδέ. 

6 'ΓΗεορΗ. 64 Β, 42, 26 άε Βοογ. 

7 Με1ε1ε8 333· 

8 δοεΓ&ίε V, 25- 

9 ΤΒεορΙι. 267 Β, ΐ74> 2ΐ άε Β. Οί. ΜεΙεΙεβ 427, ΟΙιγ. Ρεβο. 6ι8. 

10 ΤΗεορΒ. 267 Β, 174» 2Τ άε Β. 

11 ΤΒεορΒ. 268 Β, 174, 25 άε Β. 

12 ΤΙιεορΒ. 35^ Β, 230, ιι άε Β. 

13 ΟΒγ. Ρ&δε. 621 ; Με1&1ε3 445» Τζείζέδ ( ηοίβδ α ΤΗεορΙι. 457 )· 

14 ΤΒεορΒ. 366 Β, 236, 26 άε Β. 

15 ΤΒεορΒ. 37° Β, 239» 4 άε Β. 
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Γεηά εηίΓε Ιεδ άεαχ εβε£5 αίαβεδ ΜοηηάΗΐΓ εί 1ε Οαδβαηίάε ΗαπίΗ1. 

ΤίπιοδίΓαίε, άηε άε Μέδοροίαιηίε εί ρτέάέεεδδεηΓ άε ΒέΙΐδαίΓε, εη 5272; 

δοιίδ ΗεΓαεΙίυδ (διό-641), ΕΗαδ ΒαΓδαεα εδί ηααΐίάέ άε « ίΓέδ ΠΙαδίΓε 
δίΓαίέΙαίε»3, Βααηέδ ριιΐ, εη 6ι8, Ιαίδαΐί ραΓίΐε άε Γαπηέε ά’ΗεΓαεΙΐηδ, 

άαηδ 58. εαιηρα§;ηε άε ΡβΓδε4, ίΐ £υί εηνογέ ρΐιΐδ ίαΓά οοηίΓε Ιεδ Αίαβεδ, 

ηη’ίΐ ροαΓδηίνίί ΐηδςα’α Όαιηαδ εί ςα’ΐΐ αίίαςιια άε ηοανεαη, εη 619 5; 

ΐΐ £ηί αΙοΓδ ρΓοεΙαιηέ ειηρεΓειίΓ ραΓ δεδ ίΓοαρεδ6; Ρίοΐέηιέε ίυί εηνογέ, 

εοηιηιε δίΓαίέΙαίε εη 62ο, εοιηηιε ^οηνεΓηεηΓ άε 1’ΟδΓθέηε, εη Γεηιρία- 

εεηιεηί άε ΓέρίΙνοροβ Ιεαη Καΐκια7. Α Ια ιηέηιε έροηαε αρραΓίίεηί, 
δεηιΒΙο-ί-ίΙ 1ε δίΓαίέΙαίε Ογπΐΐε, ςαί δί^ηε αηε ςαίίίαηεε ροαΓ ΓαεΗαί 
ά5ηηε εείηίαΓε Βαίνατε8. 8οαδ Οοηδίαηί II (642-668), 1ε δίΓαίέΙαίε 
3ει·£ε εδί εηνογέ εη 651, ραΓ 1ε 5ίΓαίέ£·ε άεδ ΑΓΓηέηίαςαεδ, βαβοποδ, 

ςαΐ δ’έίαΐί Γενοΐίέ οοηίΓε ΓεηιρεΓειίΓ, ααρίέδ άε ΜοανίαΒ, ροιίΓ δοΙΙΐείίεΓ 
δοη αϊάε άαηδ δα τέβεΙΗοη9. II £αί ΟΓηεΙΙεπιεηί ηιΐδ α ιηοΓί ραΓ 1ε 
εηβίουΙαΪΓε ΑηάΓέ, ςη’ΐΐ αναΐί ίηδηΐίέ10. II ηε £αηί ραδ εοη£οηάΓε 1ε 
δίΓαίέΙαίε 3εΓ£ε, ανεε δοη Ηοτηοηγιηε, έ§·α1εηιεηί δίΓαίέΙαίε, δοαδ άηδίΐ- 

ηίεη ΙβΓ11. 3οηδ Τβέορβΐΐε (829-842), ΑΙεχίδ Μοδέΐέ, §;εηάΓε άε Γεηι- 
ρεΓειίΓ, £ηί ηοηιηιέ δίΓαίέΙαίε εί άηε άε 3ΐεΐ1ε 12. ΟεοΓ^εδ 1ε Μοίηε13 

ηιεηίΐοηηε Μαηηεΐ, εοηιηιε έίαηί 1ε δίΓαίέΙαίε 1ε ρΐιΐδ τεηοηιηιέ άε ίοηί 
ΓΟπεηί. II άενΐηί Όοηιεδίΐςιηε άεδ βεβοΐεδ, αρτέδ ανοη έίέ δίΓαίέ§:ε 
άεδ Αηαίοΐΐςηεδ 14 εί, ρΐηδ ρΓοβαβΙεηιεηί, δίΓαίέ^ε άεδ Απηέηίαςαε,δ. 

3ουδ Βαδίΐε ΙβΓ (867-886), 1ε δίΓαίέΙαίε Αηάτέ 1ε 3εγί1ιε, εέΐέΐηε ραΓ 

1 Ε· δίείη, Ηίδί. άτι Βαδ-ΕιηρΒθ II, Ρ&πδ - Βπιχείΐεδ - Αηΐ3ί6Γάαηι Ι949< 

ρ. 363, π. 3· 
2 Ε- 8 ί ε ί η, ορ.οΐί., ρ. 272, η. 2. 

3 ΟΒγ. Ραδο. 731· 
4 ΤΒεορΒ. 4§9 Β, 378, 4 άε Β. 
5 ΤΒεορΒ. 5^7 Β, 337, 4 άε Β., οΐι ΐΐ εδί ςυαίίίΐέ άε στρατηγός. 

15 ΤΒεορΒ. 518 Β, 338, 3 άε Β. 
7 ΤΒεορΒ. 521 Β, 340, ίο άε Β. 
8 Ο. Μ ο Γ α ν ο 3 ί Β, ϋεΓ Ν&ιηε άεδ ΒιιΙβαΓεη ΐπ είηεηι ^πεεΒίβεΒεη Ρα- 

ργπα.3. ΚδΓΟδϊ Οδοιηα - ΑΓοΗΐνϊηπι I, 1935« Ρ· 8. 
9 ΤΒεορΒ. 533 Β, 348, 3°; 349, ι - 2 άε Β. 

10 ΤΒεορΒ. 536 Β, 35°, 12 * τ8 άε Β. 
11 ΤΒεορΒ. 360 Β, 233, 6 άε Β. 
12 ΤΒ. Οοηί, 794· Οί· Εεο Ο-Γ&τηιπ. 2ΐ6. 
13 ΤΒ. Οοηΐ. 796· 
14 Οεάη II, 120. 
15 ΤΒ. Οοηί. ΐ49· Βτιγ Μαηιιεί ο£. Ε. ΟηίΗαηά, Είιιάβε 3πγ ΓΗίβί. αάηαί- 

ηΐδίΓαίίνε άε Βγζ^ηοε. Εε Βοιηεδίΐίΐηε άε5 8εΒο1β3, Κεν. ά. ΕΙ. Βγζ. VIII, 

1951, ρ. 20 - 21. 
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$εδ νιείοίΓεδ 5πγ Ιεδ Αίαβεδ, εέ, εη ραΓίΐεαΙίεΓ, δαΓ Ιεδ ειηΐΓδ άε ΤαΓδε 
εί άε Μέΐΐίέηε, ίιιί: τέοοπιρεηδέ ραΓ 1ε ΐίίΓε άε ραίπεε εί: ραΓ δα ηοηιί- 

ηαίΐοη εοηιηιε ϋοηιεδίίςηε άεδ βεβοΐεδ *. 8οιΐδ Εέοη VI (886-912), 

ΑηάΓε, Ώίαρίβίβτ εί Όοηιε5ΐί9ΐιε άεδ βείιοΐεδ εδί ςηαΐίίΐέ άε δίΓαίέΙαίε2. 

Βε δίΓαίέΙαίε ΡΓοεορε Οπηίίέδ άίπ£6 ηηε εχρέάΐίοη εοηίΓε Ιεδ Βηΐ- 
ο-αΓεδ3 ςυί δε ίεΓΠΐίηα ραΓ ηη άέδαδίΓε4. άεαη Ι^γ ΤζίπιίδΡέδ (969'97^), 

ρπί 1ε ίΐίΓε άε δίΓαίέΙαίε, ςα’ίί αιίΓαίί ρΓεΙεΓε α εεΐηί άε Βοηιεδίΐςηε 
άεδ βείιοΐεδ, ραΓεε ςη’ίΐ έίαΐί ρΐηδ «τοηίΐαηί»5. Εηίίη, αη ΧΙ£ δίέείε, 
Κοιηαίη IV ϋίο§·έηε, άηε άε 3αΓάαί§·ηε, δοιίδ Οοηδίαηίίη X ΙΙοαΒαδ, 

αναΐί έίέ ίΐίΓε ραίπεε, ρηίδ νεδίαΓςηε. ΟοιηρΓοηιίδ άαηδ υη εοηιρίοί, ΐΐ 
£αί εοηάαπιηέ, πιαίδ ΡίπιρεΓαίπεε τε^εηίε Εηάοχίε 1ε §ταεία, 1ε ίϊίΓα 
ηια^ίδίΓΟδ εί 1ε ρΓοηπιί δίΓαίέΙαίε. Ρεη αρΓέδ, Κοηιαίη IV Όίο^έηε 
έροηδαΐί Εηάοχίε εί χηοηίαίί δηΓ 1ε ίΓοηε6. 

Εη ^έηεΓαΙ, 1ε ίΐίΓε άε δίΓαίέΙαίε έίαίί ρΓεείδέ εί ίηάίς[ηαίί ά’ηηε 

ηιαηίέΓε ρΐηδ ρΓεείδε 1ε εοηιηιαηάεπιεηί εχεΓεέ ραΓ αη εβε£ ηιίΙίίαίΓε. 

Εε §·έηέΓα1ίδδίηιε άεδ ίΓοηρεδ ά’ΟΓίεηί ροΓίαίί ά’οΓάίηαίΓε 1ε ίΐίΓε άε 

δίταΐβίαίβ ά’ΟΗβηΙ, στρατηλάτης της Ανατολής, άαδςα’αη ν^ δίέείε ίηεΐαδ, 

1ε ίΐίΓε άε δίΓαίέΙαίε άΌπεηί εδί Ια ίΓαάαείΐοη εί Ι’έ^αίναΐεηί άα ίΐίΓε 

Ιαίΐη ηιαρίβΙβΓ ιηίΗΙιιηι ρβν Οήβηίβηι. Ο’εδί 1ε δεηδ άη ίΐίΓε ροΠέ, 

εοηιηιε οη 1’α να7 ραΓ άοΓάαηέδ, ΡΓοεορε, ΙΙΙαδ εί ΑΓεοβΐηάε. 3οηδ 

Εέοη ΙβΓ ( 457 * 474)» ΑΓάαβιίΓε ραίπεε, ίίΐδ ά’ΑδραΓ, έίαίί δίΓαίέΙαίε 

άΌπεηί8; Ζέηοη, §εηάΓε άε Εέοη Ι^γ, εδί ς[αα1ΐ£ίέ αιΐδδΐ άε δίΓαίέΙαίε 

άΌπεηί, στρατηλάτης τής έφας 9. 3οαδ Αηαδίαδε ΙεΓ? Ρ^ίΓίεε10 εδί στρα- 

τηλάτης τής Ανατολής. 8οπδ }αδίίη Ι^γ, οη ρεαί ηιεηίίοηηεΓ Όίο^εηίαηοδ 11 

εί Ηγραεε, £Πδ άη ραίπεε βεβηηάΐηοδ εί άε Ια δεεηΓ ά’Αηαδίαδε Ιε>\ 

1 ΟεάΓ. II, 2ΐ6. 

2 Οεάτ. II, 249, 25°< 254 ί ΤΒ. Οοηί. 353- 700, δ49 011 389 (?); Εθο Οι-αηιηι. 
262. 8πγ ΑηάΓε, ε£. Ε. Οιιίΐΐαηά, ορ.οίί., ρ. 24. 

3 ΤΒ. Οοηί. 358, 853· 

4 Οεάτ. II, 254· 

5 8 ί. Κ γ γ ϊ ά Β ί ά ΐ 3, Ό τίτλος τοϋ στρατηλάτου, Βυζαντινοί Μελέται, II, 

V, ΤΒεδδαΙοπίηηε 1939· Ρ· 295· 
8 Οεάτ. II, 665. Οί. Μ. Αίίαΐΐ&ίε 99· Βαηβ Ιε ΙοπηαΙαίΓβ άεδ εΗτγδοΒνιΙΙεδ 

δοηί εΐίέδ, εοιηιηε §Γ&ηά5 οΒείβ ταί1ίί3.ΪΓε3, 1ε3 άοηιεβίΐςαεδ άε.3 δοΒοΙθδ, 1ε3 

άιιοδ, Ιεδ θΕ.ίέραηο3 εί Ιεβ 3ΐΓ&Ιέ^ε3. II η’εδί ραδ ςηεδίίοη άεδ δίταίεΐαίεδ ( 8&- 

ίΒαδ Μ.Β. I, 57 £ί 65, ΟΒγ373οΒ. άε 1075 εί άε 1079). 

7 Οί. ρα^ε 44, ηοίεδ 3, 5, 6, η. 
8 Μαΐαΐαδ 369· 
9 ΤΒεορΒ. ιδο Β, ιι6, 26 άε Β. 

10 Μαΐαΐ&δ 398· 

11 Μαΐαΐ&δ 4Π. 0£. ΤΒεορΒ. 256 Β, ι66, 5 άε Β. 
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Εήνογέ εη Οπεηϊ ραΓ Αηαδίαδε Ιε*", εί, αγαηί Γείηδέ ά’αίίηςιεΓ Ιεδ 
Ρ6Γ565 1 Ηγραεε £ηί Γηρρείέ α Οοηδίαηίίηορίε, £ηί ίαίί ρπδοηηίεΓ ραΓ 
νίίαΐίεη, εί ίηεαΓεέΓβ εη Μέδίε, εί ίαί Γαείιείε ραΓ 5οη ρεΓε2 3. Εαϊί 
ραίπεε εί δίΓαίέΙαίε άΌπεηί ραΓ Ιηδίίη Ι6γ8, 1ογ5 (1ε Ια δέάίίίοη ΝΠεα, 
εη 532> ϋ ΡΓοεΙαιηε εηιρεΓειίΓ, ιηαίδ, ίαίί ρπδοηηίεΓ ραΓ ΒέΙίδαίΓε, 

ίΐ ίηί άέεαρίίε4. 3οηδ ^δίίηίεη Ι^*", ΒέΙίδαίΓε εδί έ^αΐεπιεηί ςιυαίίίίέ άε 
δίΓαίέΙαίε άΌπεηί5. δοηδ Μααποε, Κοίίαηαδ ροΓίε εε ίίίΓε6. δοηδ 
Τΐιέορίιίΐε, Μαηηεΐ ΡΑπηέηίεη είαίί τε^τθε εοηιπιε Γαη άεδ ιηείΙΙεηΓδ 
δίΓαίέΙαίεδ άΌπεηί7. δοηδ Μίεΐιεί III, ΟεοΓ§·εδ 1ε Μοίηε ηιεηίΐοηηε 
ΡείΓοηαβ εοηιπιε δίΓαίέΙαίε άΌπεηί8. Αη Χ^δίέοίε, Κοιηαίη ΚοηΓ^οηαδ, 

Ηΐδ άε ]εαη ΚοαΓ&οηαδ πια^ίδίΓΟδ 64 δίΓαίέΙαίε άΌπεηί, ρπί ραΓίί, εη 
963, ροιίΓ ΝίεέρΙιοΓε II ΡΗοΙίαδ, ηιαί^τέ ΓοΒτε άη ίίίΓε άε ϋοηιεδίίααε 
άΌεείάεηί, ηηε Ιιιί £ΐί ΙοδερΗ Βπη^αδ, ροιίΓ 1ε άέΗαΓΓαδδβΓ άε Νίεέ- 

ρΙιοΓε ΡΗοΙίαδ9. δοηδ Οοηδίαηίίη X ϋοηίαΐδ ( 1059-1067), Καίαΐίαίοη 
Κείίαηηιέηοδ, ηοππηέ δίΓαίέΙαίε άΌπεηί, ίίί εαιηρΗ^ηε ανεε ΗεΓνέ 1ε 
Ρταιιεοροαίε, δοιίδ Ιεδ ΟΓάΓεδ άη ΓεεΙειίΓ ΝίεερΙιοΓε, 5ίτΆίεξ&-αιιΙο]ίτα10Γ, 
εοηίΓε Ιεδ Ρείεΐιεηέ^ηεδ εί ία! ^πένειηεηί Ιάεδδέ10. II εοηίπ&αα α 
Γανέηεηιεηί ά’Ιδααε ΙβΓ Οοηιηέηε11 12. 

Α εόίέ άη ίίίΓε ίΓεςηεηί άε δίΓαίέΙαίε άΌπεηί:, οη ίΓοανε αυδδί, 
ηιαίδ ρΐηδ ΓαΓειηεηί, 1ε ίίίΓε δίναίβίαΐβ άβ ίοιιΐ Ι’Οτίβηί, στρατηλάτης 
πάσης Ανατολής. Αη ΙΧβ δίεείε, ΑάΓαΙεδίοδ, αίεηΐ άε Μίεΐιεί Μαΐεϊηοδ, 

εδΐ ςηαΐίίίέ άε δίΓαίέΙαίε άε ίοηί ΓΟπεηί, στρατηλάτης τής ανατολής άπά- 

σηςι2. Αη Χε δίέείε, ΒαΓάαδ δΗέΓΟδ, Βεαη-ίΓέΓε άε Ιεαη Ι«γ ΤζίιηίδΡεδ 
εοππηαηάα, ρεηάαηί δοη τέ^ηε, Ιεδ αηηέεδ Βγζαηίίηεδ, ανεε 1ε ίίίΓε 
άε δίΓαίέΙαίε άε ίοηί ΓΟπεηί 13. Όενεηη δϋδρεεί, η Ια ιηοΓί άε Ιεαη ΙβΓ 

1 ΤΗεορΗ. 225 Β, Ηό άε Β. 

2 ΤΗεορΗ. 148, 157, ι6ο άε Β. 
3 ΤΗεορΗ. 263 Β, 170, 3° άε Β. 
ί Τΐιβορίι. 286 Β, 185, 28 άε Β. 
5 ΤΙιεορΗ. 274 Β, 178, ι8 άε Β., 275 Β, 179, 13 Β., 274 Β. ι8ο, 26 άε Β. 

6 ΤΗεορΗ. 457 Β, ζ9&, 22 άε Β. 
7 ΤΙιεορΒ. Οοηί. 796· 
8 ΤΗ. Οοηί. 825. 
9 ΟεάΓ. II, 347-348; Ζοη&Γ. III, 49^· 

50 Οεάτ, II, 597'6οο· 
11 ΟεάΓ. II, 637· 
12 Οί. Ε. Κυτίζ, ο. Γεηάη άε Γέίηάε άε ΟΒγ. Εορατεν, ϋεδεπρίΐοπ 

άε ςηείςηεδ νίεδ άε δαΐηίδ §Γεε5 ( νΐζ. νΓειπιη. IV, 18971 337 " 401 )· νίβ άε 81 
Μΐεΐιεί Μ&ΐεΐηοδ, Βγζ. ΖείίδείΐΓ. VII, 1898, ρ. 477· 

13 ΟεάΓ. II, 417· Ζοη&η III, 539· 

Τζΐηιίδίεέδ, ΒαΓάαδ δΙ^ΙεΓΟδ ίη4 άεδίίΐηέ εί ηοηιηιέ άηε άε Μέδοροίαηπε1. 

Οη ίΓοηνε εηίίη εχεερίίοηεΐΐεηιεηί:, α δηρροδεΓ 1’οη η’αίί ραδ 

1η ηηε ίϊίηΙηίηΓο ρΐηδ « ΙίΐίθΓηΐΓε » 9η5ο££ΐοίε11ε, 1ε ίΐΐΓβ άε $ναηά 8ίνα- 

ίβίαΐβ ά’Οϊ'ίβηί, ό μέγας τής εω στρατηλάτης, τηρροΓίε ραΓ ΡΙιοίίοδ2. 

Εε ίίίχε άε δίναΐβίαίβ ά’ΟοοίάβηΙ, στρατηλάτης τής όύσεως, άέδΐ§·ηηίί: 

1ε εοηιηιηηάηηί εη εΐιεί άεδ ηΓηιέεδ άΌεεΐάεηί. Ο’εδί 1ε ίΐίΓε, ροΓΐέ 

δοηδ Μίεΐιεί VI δίΓειίίοίΠεοδ (1056-1057) Βαδίΐε ΤηΓεΙιηηείοίεδ8, 

ηηί εοιηηιαηάίΐίΐ: Ι’αίΙε άτοΐίε άε Γαηηέε, εηνογέε ρηΓ Μίεΐιεί VI οοηίΓε 

1ε ρΓείεηάηηί Ιβηηε Οοιηηέηε. 

Εηίίη, Ιε ίίίΓε άε δίΓαίέΙηίε έίαίΐ έ^ηίεπιεπί ροΓίέ ρηΓ ^έηβΓηηχ 

εοιηιηαηάηηί ηη ίΗέηιε οη ηηε τε^ίοη. 8οηδ 3ηδίίηίεη Ι^γ, Τζίίαδ εδί 

δίΓαίεΙαίε ά’Αιτηέηιε4 εί Ιεηη Μηδίαΐεοη, δοηδ Μαηπεε5. 

5οηδ Μίεΐιεί III (842-867), ΝαδηΓ εδί δίΓαίέΙηίε άεδ Βηεεί- 

ΙηίΓεδ6. 

3οηδ Βηδίΐε Ιβ*“, Ιεηη άε Οΐιαίάεε εδί ηιεηίΐοηηε εοηιπιε δίΓαίέΙαίε 

άε Οΐιηΐάέε7. 

δοηδ Αηαδίαδε Ιβ*-, ΤΗεορΙιηηε είίε Αίεαί^ίοδ, εοηιπιε δίΓαίεΙηίε 
άΈ&γρίε8. 

δοηδ Ιαδίίπ Ιε»", Ιεδ ΒηΙ^ηΓεδ ηγαηί εηναίιΐ 1ε ίεΓπίοίΓε άε ΓΕπιρίΓε 

^ιΐδςη’η Ια ΤΙυταεε, Ιεδ δίΓηίέΙηίεδ Οοηδίηηίίη εί Οοάίΐηδ εί 1ε δίΓηίέΙηίε 

ά’ΙΠγπευπι, Αΐίοηπι, Ιεδ αίίαςηεΓεηί εί Ιεδ βαίίίτεηί. Αίίαςηεδ, άε 

ηοηνεηη, εη πιοπιεηί οη Ιεδ ίΓοηρεδ Βγζαηίίηεδ δε ΓείίΓαίεηί, Α1<;οηπι 

£ηί £ηίί ρπδοηηίεΓ9. δοηδ άηδίίηίεη ΙεΓ, Μηηάιΐδ, 1ε Οέρίάε, ίίΐδ άε 

Οίεδπι, ρΓΐηεε άε δίΓηιίαηι, £ηί ηοηιηιε, εη 540, δίΓαίέΙαίε ά’ΙΠγπε; Π 

ίποπιρίια άεδ 6η1§;αΓεδ, ςηί £ηΓεηί είαΒΙίδ εη Εαζίςηε εί εη Απηέηϊε 10. 

δοηδ ΤΗέορΙήΙε, ΚοΓάγΙέδ, στρατηγός εν Μακεδονία, ίαΐί ρΓΪδοηηίεΓ 

ραΓ Ιεδ Βη1§·αΓεδ, α ΑηάΓΐηορΙε, ίεηία άε £αΐΓε £ηπ δεεΓείεηιεηί άεδ 

ρπδοηηίεΓδ Βγζαηίίηδ Μ. II αναίί ηη Πίδ, ΒαΓάαδ, ςιη’ίΐ Ιαίδδα α Ια ίέίε 

1 Οεάτ. II, 477· Ζοπ&γ. III, 539· 

2 Οεάτ. II, 939· 

3 ΟεάΓ. II, 630. 

4 ΤΒεορΙι. 268 Β, 3751 5 άε Β. εί εοά. Ιηβί. I, 29, άε οίί. Μ&§. Μϋϊί. 
5 ΤΙιεορΗ. 4γο Β, 266, 2ΐ άε Β. 

6 ΤΗεορΗ. Οοπί. 825. 

7 ΤΗ. Οοπί. 839· 

8 ΤΗεορΗ. 251 Β, 163, ίο, 13 άε Β. 

9 ΤΗεορΗ. 338 - 339 Β, 2ΐ8, 2-17 άε Β. 

10 Οεάη I, 652. ~~ 

11 Ν. Αάοηίζ, Ε’&εε εί ΓοΓίβΐηε άε Βαείΐε ιε^", Β3'Ζ&ηίΐοη VIII, 1933* 

ρ. 478· 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ©’ 29 - 9 - 1959 4 



δό Ε. Οιπίΐαηά 

άε Ια Μαεέάοίηε ίΓαηδάαηπβίεηηε, α δα ρΐαεε, ΙοΓδ (3ε δα οαπιρα^ηε 

εοηίΓβ ναΙάίπιεΓ, ρεΓε άα ίδαΓ δγιηέοηι. 

δοηδάαδίϊη ΤΊιέορΙιαηε ηιεηίίοηηε εοπιπιε δίΓαίεΙαίεδ άε Μγδίε, 

Οοηδίαηΐίη, <ιαί ίποιηρίια ά’αΐχπά άεδ Βα1§;αΓ63, εη 513» ηιαίδ ίαί βαίίη 

εηδαίίε ραΓ εηχ εί £αίί ρπδοηηίεΓ1 2, εί Ιαδίιη, ςαί £αί ναίηεη εί ίαέ ραΓ 

Ιεδ ΒαΙ^αΓΟδ3. 

δοαδ Βαδίΐε ΙεΓ, 1ε ρΓΟίονεδίίαπε ΡΓοεορε4 άπί^εα αηε εχρέάίίίοη 

ανεε Ιεδ ίΓοιιρεδ άε ίοηδ Ιεδ ίΐιειηεδ οεοίάεηϋ&ιιχ; ραπηί Ιεδ ^έηέΓααχ 

εοππηαηάαηί Ιεδ ίΓοαρεδ, δε ίΓοηναΐεηί Οηίαίοδ, δίΓαίεΙαίε άα Ρείοροη- 

ηεδε εί ΕαρΓ&χίοδ, δίΓαίεΙαίε άε δίείΐε0. 

δοαδ άοηδίίηίεη ΙεΓ, Βαάοααποδ, είίέ εοπιπιε δίΓαίεΙαίε άε δεγίίπε6, 

δε £αίί βαίίΓε ραΓ Ιεδ Βαΐ£αΓ€δ. 

δοαδ Οοηδίαηίΐη VII ΡοΓρ1ιγΓθ£έηηέίε, ΚαίαΕαΙοη, δίΓαίεΙαίε άε 
Τΐιεδδαΐίε, Θεπαλών στρατηλάτης, δεηίΒΙε έίΓε 1ε δίΓαίεΙαίε εη ΓΗοηηειίΓ 

άε ςαί £αί εοπιροδέε αηε έρίίαρίιε, αίίπβαέε α ίοΓί οη & Γαίδοη, & 

ΟΙιπδίορΙιοΓε άε Μίίγΐέηε7. 

δοαδ Αηαδία,δε Ι6Γ, Ογπΐΐε εδί είίέ εοπιπιε δίΓαίεΙαίε άε ΤΙίΓαεε; 

ίΐ £αί βαίίη ραΓ Υίίαΐίεη εί £αίί ρπδοηηίεΓ ραΓ Ιαί8. δοαδ ^δίίηίεη ΙβΓ, 

1ε δίΓαίέΙαίε άε ΤΙίΓαεε, δεΓ^ε, Ιαί ίαίί ρπδοηηίεΓ, εη ΤΙίΓαεε, εη 544> 

ραΓ Ιεδ Ηηηδ9 10. ΟοανεΓηειίΓ άε Τπροΐί, εη Αίπςυε, εη 5^8 Ι0, βαίία 

ραΓ Ιεδ Μαιπεδ, ίΐ δ’έίαΐί Γέ£α°ίέ ααρΓβδ άε δοη οηείε, δοΐοπιοη εί, 

αρΓεδ Ια ηιοΓί άε εε άεΓηίεΓ, ΐΐ αναΐί §οανεΓηέ Ια Εί&γε11 12. II αίίαςαα, 

εοπιπιε δίΓαΐέ^ε ά’Αίπςαε, ανεε ΑΓέοβίηάε, Ιεδ Μαιπεδ, εοηεεηίΓέδ εη 

Ναιηίάίε, τηαίδ £αί Γαρρείέ α Οοηδίαηίίηορίε1Ζ. 

ΙνΟΓδ άε Ραίίαςαε άε Οοηδίαηίίηορίε ραΓ Ι§όγ, εη 94Γ> ΤΗέο- 

άοΓε, 1ε ίΓέδ δαίηί δίΓαίεΙαίε, δαπιοηιηιέ δροη§£αποδ, νίηί αη δεεοαΓδ 

1 ΙγβΟΠ Οτ&ΐηΠΙ. 231- 

2 ΤΐιβορΗ. 338 Β, 2ΐ8, 2 4ε Β. 

3 ΤΗβορΗ. 33§ Β, 217, 28 εί 2ΐδ, ι άε Β. 

4 8πγ 1ε ρΓοίονεδίΐαΪΓε ΡΓοεορε, εί. Κ. Οηίΐΐαηά, Ροηοΐΐοηδ εί άϊ£ηί- 

ίέδ άεδ βαηιιςμιβδ. Είηάβδ Βγζαηίΐηεδ II, ΐ944ι Ρ· 2ο6. 

5 ΤΗβορΗ. Οοπί. 845· 

0 Τδεορίι. 338 Β, 217, 28 άε Β. II εδί αρρείέ ΰαόουάρίος ρ&Γ Μαΐαΐαδ, 437 
εί ραΓ ΤΗεορδαηε, Βαδούριος (176, 15 άε Β.) οιι Βαονδάριος ( 217 άε Β. ). 

7 Ο. Κ.ουΐ11 ατά, Νοίβ ρΓΟδορο^Γαρδίςηε εί εδΓοηοΙο.ςίςυε, Βνζαπίΐοη 

VIII, 1933. Ρ· 108-109. 

8 Τίιβορίι. 247 Β, ι6ο, ιό άε Β. 

9 Τδεορδ. 360 Β, 233> 6 άε Β. 

10 Τδεορδ. 322 Β, 208, 2 άε Β. 

11 Τδεορδ. 323*324 Β; 2°8· 209 άε Β. 

12 Τίιβορίι. 326 ■ 327 Β, 200 άε Β. 
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άε Ια εαρΐίαίε ανεε άε ίΓ6δ ηοπιΙοΓεαδεδ ίΓοαρεδ άε ΤΙίΓαεέδίεηδ *. 

Εε ίεπηε άε δίΓαίεΙαίε ροηναΐί ε^αΐεηιεηί άέδί^ηεΓ 1ε εοηιπιαιιάαηί 

άεδ ίΓουρεδ ά’ηηε νίΐΐε εί άιι άΐδίΓίεί, άοηί εΐΐε έίαίί, εη 9ηε1(ΐη6 δΟΓίε, 

Ια εαρΐίαίε, ΕοΓδ άε Ρεχρέάίίΐοπ άιι ρΓΟίονεδίΐαίΓε ΡΓοεορε, δοαδ Βαδίΐε 

Ιογ, Γηη άεδ §:εηεΓαηχ, δοαδ δεδ οίάΓεδ, έίαίί 1ε δίΓαίεΙαίε άε Οέρΐιαίεηίε, 

Μοαδοηΐίΐίέδί. δοιίδ άαδίίη II, 1ε δίΓαίεΙαίε άε ΌαΓα, δεΓ§Όηαδ, εδί 

ε1ιαΓ§·6 ά’επ§;α§:εΓ Ιεδ ένεςηεδ άαερηεδ ΒαΓαάέε εί ΤΙιέοάοΓε άε νεηΐΓ 

δε 3Πδίί£ΐεΓ α Οοηδίαηίΐπορίε2. Ι,ε δίΓαίεΙαίε άε ϋγΓΓαεΙιίυηι - ϋιίΓαζζο, 

ΚΒαβάοηΡΙιοδ, ρΓεηά ραΓί α Ι’εχρέάίίίοη άα ρΓΟίονεδίιαπε ΡΓοεορε3. 

Εη 535» πρωτεύων ά’ΗεΓαεΙεοροΙίδ εί ά’ΟχγΓΓγηεΙιοδ εδί ςααΐίίίε άε 

δίΓαίεΙαίε, εε ςαί ίιηρίίςαε ςαε Ιεδ ίΓοαρεδ δίαίΐοηηεεδ δΠΓ δοη ίεΓΠ- 

ίοπε, άέρεηάαίεηί άε Ιαί4. Όαηδ αη αείε άε νεηίε άε 94Γ> 68ί; πιεηίίοηηέ 

ΚαίαΡαΙοη Καδραχ, εοηιηιε δίΓαίεΙαίε άε Τΐιεδδαίοηίφίε5. II δεείΐε άε 

δοη δεεαα αη άοεαηιεηί άε ΗίεπδδΟδ, άε 943 6· 

II ηοαδ εδί ραΓνεηα αη αδδεζ §ταηά ηοπιΙ)Γ6 άε δεεααχ άε δίΓαίε- 

Ιαίεδ. Εα ρΙαραΓί ηε δοηί ραδ άαίέδ; ηοαδ ηε ΓείϊεηάΓοπδ ςηε ςαείςαεδ 

αηδ άε εεαχ ςαί δοηί άαίέδ. Οεδ άεΓηίεΓδ δ’έεΐιείοηηεηί άα νΐ^ αα 

ΧΙβ δίεείεδ. 

VI6- VII6 δίεείεδ: }εαη7; δοΓ^ε8; ΤΙιέοάοΓε9. 

ΥΙΙο δίέείε: Οοδίηαδ, δίΓαίεΙαίε εί εοππηοΓείαίΓε §έηέΓα1 άε ΡΗεΙ- 

1 Η. θΓέ£οΐΓε, 8ί ΤΗβοάοΓβ Ιε δίΓ&ίεΙαΐε εί Ιεδ Βαβδεδ ά’ΐ£θΐ\ Βγ- 

ζ&ηίϊοη XIII, 1938, 292 - 293· 

1 ΤΒ. Οοηί. 845· Βεο ΟΓαπηο. 258, 

2 Ρ. ϋ δ 1 £ ε γ, Κε£. η° ρ. 

3 ΤΗ. Οοηί. 845 » 0£· Βεο ΟΓ&πιιη. 258. 

4 Ε. δ ί ε ΐ η, Ηίδϊ. άα Βαδ - ΕηιρίΓε II, ΡαΓΪδ - ΒπιχεΙΙβδ - ΑηΐδίεΓάαηι, 1949· 

Ρ· 476- η. 2. 

6 Ο. Κ. ο α ϋ 1 & γ ά, Νοίε ρι·θδορο£Γ&ρΗί^αε εί οΗΓοηο1θ£Ϊ(4α€, Βγζαηίϊοη 

VIII, ΐ933> Ρ· χι5> π· 1 ( άε Η. θΓε£οηε ). Οί. Ρ γ. ϋ ο I £ ε γ, Αυδ άεη δεΗ&ίζ- 

Ηαηι. άεδ Ηεΐ1ί£εη ΒεΓ£βδ, ΜαηΐεΗ 1948. Νοίε α Ια 1ί£ηε 19 άα άοοαηιεηί 107, 

ρ. 29ΐ. 
6 8. Εαδίταίίαάέδ, Ιστορικά μνημεία τοΰ "ΑΌ-ω, ΗεΙΙεηίΗα II, 1929, 373· 

7 ΡαηΙεΗεηΙίΟ, Ιζνεδίΐΐα άε ΓΙηβί. ΑτοΗβοΙ. Καδδβ άε ΟΡ, XIII, 1908, 

Ρ· Ι37· 
8 Ο. 8οΗ1αιηΗεΓ£εΓ, δεεααχ Η5'ζ3·:>ιίΐοδ ίηέάίίδ, 5β δβπβ, Εεν. Νυ- 

ηιίδηι. Ι9°5> Ρ· 345· Β 56 ροαΓΓαϊί ς[αε Γοη ροδδέάε αη δεεοηά δεεαα άε οε 
ρβΓ5οηηδ£βι ς_αΐ 1ε ρααΐίίίε άε οοηδηΐ εί ηχαψΜβν χηΛΗίιΐΐη. V. Ε-αητεπί, Εα 
εοΐΐεείΐοη Ο. θΓ£Ηϊάαη, Ρατΐδ Ι952· δεεαα 318, ρ. 165. 

9 ΡαηίεΗεηΕο, ορ.εϊί., ρ. 105 εί ρεαί-έίτε αηδδϊ: V. Ε α α γ ε η ί, ορ. 

ςίί·, δεεααχ 338 εί 6ιι, ρ. 173 εί 284. 
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Ιεβροηί1, ςπί ρευί έίΓε άΕίέ εηίΓε 679 οί 68ι ; ]ε&η 2; Μαπαηοδ3; 

Μαπεη *; ΡόΙγοΙίΓοηοδδ. 

νΐΙΙε·ΙΧ δίέεΐεδ: δοΐοηιοη6; ΤΗέοάοΓε7. 

Χίε δίέείε: ΒΓγεηηίοδ νΕίΕίζέδ, ρΕίπεε, εοηδίιΐ, δίΓΕίέΐΕίε ά’Οεείάεηί8; 

Ηεπ/έ 1θ ΡΓΕηεοροιιΙε, πίΕ^ίδίτοδ, νεδίίδ, δίΓΕίέΐΕίε ά’Οπεηί9; 

Κ,οΓΠΕίη δΗεΓΟδ10. 

Ι,ε βί§τίΧ1ο§ΓΓ3.ρ1ιϊε ποιίδ ε εηίίη ίΓΕΠδπιίδ 1ε ίίίΓβ άε ρνοίοδίναίβίαίβ, 

ροΓίέ ρεγ ιιη εεΓίΕΐη Τΐιεορειηρίοδ, ίηεοηηιι ρεγ αίΙΙειίΓδ11. 

ΙΙη απείεη δίΓΕίέΐΕίε έίΕΐί Ερρείέ, δΐιίνΕηί ΓΙίΕβίΙαάε, από στρατη¬ 

λατών, ρ&Γ εχειηρίε: 1ε ραίπεε Αρίοπ, ϋίο§εηΐ3ηοδ12 εί 1ε ρΕίπεε 
Κηίίη 13. 

Ι,ε δεηδ νΕ£ΐιε άε $1ναίδ1α1β ίΕΐί ςαε Ιεδ Ηίδίοπεηδ εί Ιεδ εΐηοηί- 

ςιιειίΓδ, οηί δοιινεηί Γε^ΕΓάέ, δεηιΗΙε-ί-ίΙ, Ιεδ άεηχ ίεπηεδ ύναΐβίαίβ εί 

ΦαΙβ^β εοΐΏΐηε δγηοηγηιεδ εί Ιεδ οηί εηιρίογέδ ίηάί££έΓειηηιεηί άαηδ 1ε 

ιηέπιε δεηδ. Οείίε εοη£αδίοη ΕρρΕΓΕΪί, άα ΓΟδίε, άέ]Ε άαηδ Ζοδίηιε, ςηί 

ςηαΙίΗε δίϋίεοη άε βίταΐέρβ™, ε1ογ8 ηαε, ιηα(/ί8ίβν ηΙΗηδ^ηβ χηϊΐϋχχ, 

δίϋίεοη ΕϋΓΕίί άίι έίΓε ςιίΕΐίίίέ άε δίΓΕίέΐΕίε. δοιίδ χ^ΓεΕάίιΐδ, ΟεΙπεβ 

1 V. Ι,αιΐΓθηΙ, Βηΐΐείίη άε βί&ίΠο^ΓαρΙιίε Ηγζαηίίηε, Βγζ&ηίίοη V, 

1930, ρ. 604 εί 638. 
2 ΕΗει-δοΙί, δεε&ηχ Ηγζαηίίηδ άιι ηιηδέε άε ΟΡ, Κεν. Νυιηίδηι., 

1914, Ρ· 4°5· 
3 Α. Μ. Κοηδί&ηίοροηΐοδ, Βυζαντιακά Μολυβδόβουλλα. Συλλογή 

Α. Κ. Π. Σταμούλη, ΑίΗέηεδ 1930, Ρ· Ι3> η° 71· 
4 V. 1,3 ιι γ 6 η I, Βηΐΐείίη άε 5Ϊ£Ϊΐ1ο§;ΐ·3ρΗΪ6 Ηγζ&ηίΐηε, Βγζ&ηίίοη VI, 

1931, Ρ· 8οι. Ρεηί-έίΓε, ί&υί-ϊΐ ΙίΓε Μανβΐβη ο« ΜαΓΪαη(θ8). δ’ϊΐ δ’η^ϊί άε Μαν- 

ήβη ΐΐ γ 3υΓ3ΐί Ιίεη ά’&ϊοηίει· ιιη δεεοηά δεεβη (V. ΕβιίΓεηί, 1,3. Οοΐΐεοίίοη 

Ο. ΟΓ^Ηίά&η, Ρηπδ 1952, δεε&η 339· Ρ· Τ73· 

5 Ρ ΕΗετδοΙί, ορ.εΐί., ρ. 4°5· 

6 .1. ΕΗετδοΙί, ορ.εΐί., ρ. 4°5* 

7 ΕΗετβοΙί, ορ.εΐί., ρ. 4°5· 
8 Ν. Α. Μοηεΐιον, Όη ηοηνεΕΗ Ηοηΐΐοίΐποη Ηγζ&ηίΐη, Βγζ&ηίΐοη IV, 

1929, ρ· 190; ^7· Ε&ιιι-εηί, Βυΐΐείίη άε 5Ϊ£ί11ο£ΓΕρΗΐε Ηγζ3.ηίίηε, Βγζ&ηίΐοη 

V, 1929-193°. ΡΡ· 5^7 εί ^38; V. Ε&ιίΓειιί. Εε Ηοηΐΐοίΐποη Η^ζαπΕη άη 
Ρο§£. ΑγΙ Μηδευηι. Κεν. άεδ Εί. Β^ζ. XV, 1957· 2Ι3. π· 3· 

9 Ο. 8ε1ι1«ιιιβεΓ£εΓ, 8ί^Π1. &γζ., ρ. 66ο. 
10 V. Σ,3ΐι γε η I, Εεδ Χ,ηΐΐεε ιηέίΓΪ9.ιΐ63 άαηδ δί§ί11ο£Γ3ρ1ιίε ΐι^ζ^πίπιε, 

Αΐΐιέηεδ - Βιΐ03χε5ί ΐ932 ' Ι937, Ρ· 227, 674. 

11 Ο. 8ο1ι1ιιιηί>εΓ2εΓ. 8ί£ΐ11, \>γζ,. ρ. 367· 

42 ΟΐΓ. Ρ350. 612. 

13 Τΐιεορίι. 276 Β, ι8ο, 23 άε Β. 

14 Ζοδϊιηε 244· Οί. 99 > 2°5· 
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εδί (ΐηαΐΐίίέ άε δίΓ&ίέΐΕίε ρεγ δοοΓΕίε1 εί άε δίΓΕίέ^ε ρεγ δοζοιηέηε2. 

ΡΓοεορε ηαΕΗίίε ΑΓεοΗηάε άε δίΓΕίέ^ε ά’ΟΓίεηί, στρατηγός τής έφας8 
εί Με1ε1ε3 άε δίΓΕίεΐΕίε ά’Οπεηί, στρατηλάτης ανατολής4. δοιίδ ΒΕδίΙε 

ΙεΓ, ^6Εη άε ΟΙίΕίάέε, ραΕίΐάέ άε δίΓΕίέΙαίε άε Οΐιαίάέε ρεγ ΟεοΓ§·εδ 

1ε Μοίηε6 εδί ηιίΕΐίίΐέ άε 3ίΓΕίέ§;ε άε ΟΙίΕίάέε ρεγ 1ε Ρδ. δγπιέοη 

ΜΕ^ΐδίεΓ6. 

ΡΕΓ£οίδ, 1ε ηιέηιε ρεΓδοηηΕ^ε εδί ςιίΕΐίΗέ ρεγ 1ε πιέηιε ΕαίειίΓ άε 

δίΓΕίέΐΕίε οιι άε δίΓΕίέ§:ε. δοεΓΕίε Ερρείΐε ΑΓάΕίιοαποδ δίΓαίέ^ε7 εί 

δίΓΕίέΐΕίε8. Ηεπηο§έηε, δοιίδ ΟοηδίΕηεε II, εδί Ερρείέ ρεγ δοζοιηέηε 

δίΓΕίέΐΕίε εί δίΓΕίέ^ε άΕηδ 1ε ηιέηιε εΙίΕρΐίΓε9. Όε ηιέηιε, ΡέίΓοηΕδ εί 

Νε3ΕΓ, δοιίδ Μϊεΐιεί III, δοηί ηιίΕΐίίίέδ ρεγ 1ε ΟοηίϊηιίΕίειίΓ άε ΤΙιέορΙίΕΐιε 

άε δίΓΕίέΐΕίεδ εί άε δίΓΕίέ^εδ ι0. II £Εαί δε §ΈΓάεΓ άε νοΪΓ, εη ρΕΓίίευΙΐεΓ, 

άΕηδ άεδ εΕδ άε εε §;εηΓε, ΓΕρροΓίέδ ρεγ 1ε ηιέηιε Ιιίδίοπεη, 1ε ρΓοηιοίΐοη 

ά’ηη ηιέηιε οίίϊείεΓ, δοΐί άε δίΓΕίέ§:ε ε δίΓΕίέΐΕίε, εοπιηιε ΒΕάοιίΕποδ, 

δοιίδ άηδίΐηίεη 1^, εηνογέ, εη 512, εοηιηιε δίΓΕίέ&ε εοηίτε Ιεδ « Ηηηδ » η 

εί ΙΐΕίίΐϊ, εη 513, εοηιηιε δίΓΕίέΐΕίε άε δεγί1ιίε12, οα εοηιηιε ΒΕΕηέδ, 

δίΓΕίέΐΕίε, ΙοΓδ άε 1ε εΕπιρΕ^ηε άε ΡεΓδε ά’ΗεΓΕεΙίιΐδ, εηβιδ13, εί 

εηνογέ, ρΐαδ ίΕΓά, εοιηηιε δίΓΕίέ§ε εοηίΓε Ιεδ ΑγεΙιοβ η. Οε φΐε Γοη ρειιί 

εοηδίΕίεΓ, ε’εδί ηηε δοεΓΕίε επιρίοίε ΐΓεςιηεηιηιεηί 1ε πιοί δίΓΕίέΐΕίε15, 

ΡΓοεορε επιρίοίε άε ρΓέίέΓεηεε δίΓΕίέ^ε16, ίΐ εη εδί άε ηιέηιε άε Τΐιέο- 

ρΙιγίΕείε άε δίηιοεΕίίΕ17. ΤΙιέορΙίΕηε, ηε είίε ρΐαδ άε βίναΐβίαίβ, αρΓέδ 

ΟοηδίΕηί II (642-668). Ανεε Ιεδ ΟοηίΐηιίΕίειίΓδ άε ΤΒέορΙίΕηε, 1ε 

ίεπηε άε βίναΐβίαίβ τενίεηί εη ιΐδΕ§·ε, ηΐΕΐδ 1ε ίεΓηιε άε 8ίναίβ^β εδί άε 

6εΕΐιεοαρ ρΐιΐδ ίΓέςαεηί. ΟέάΓεηε επιρίοίε ίΓέδ δοιινεηί 1ε ηιοί δίταίβ^β. 

' 

3 
·: 
Λ 

1 3οογ. VI, 5. 6. 
2 δοζοηιέηβ VIII, 4· 
3 ΡΓοεορε Βεί. ΡεΓδ. 39- 

4 Μ&1ε1&3 398. 

3 ΤΗ. Οοηί. 839. 
6 ΤΗ. Οοηί. 687. 
7 δοεΓΕίε VII, ι8. 

8 δοεΓΕίε VII, 23 · 
9 δοζοιηέηε III, η. 

10 ΤΗ. Οοηί. 825. 
11 ΤΗεορΗ. 271 Β, 176, 15 άε Β. 
12 ΤΗεορΗ. 338 Β> 217, ι8 άε Β. 
13 ΤΗεορΗ. 489 Β. 3Ι8, 4 άε Β. 
14 ΤΗεορΗ. 517 Β. 337. 4 άε Β. 
15 δοεΓΕίε II, ΐ3; V, 23, 25 ; VI, 5, 6. 3^ ; VII, 20, 23... 
16 Ργοο. Βεί. ΡεΓ5. 39. 6ι, 74. 137 ί ά° Βεί. Οοί. 4°ά, 4θ9·.. 

17 ΤΗ. δίκιοεο. 5. 46, 49. 59. 438, 147. 25°· 279> 32°. 34°··· 
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Αδδεζ Ιοη^ίεηιρδ, Ιεδ 5ίταίέΐ9.1:65 ίιΐΓθηΙ; 3.ΪΠ3Ϊ εοη£οηάηδ ανεε Ιεδ 

δίΓαίέ^εδ. Τοηίείοίδ, ηηε άίδίίηείίοη δ’έίαΒΠί ρεη 3. ρεη. ΟΙιείδ δαηδ 

ίΓοηρεδ ίίχεδ, Ιεδ δίταίέΐαίεδ εέάέΓεηί 1ε ραδ αηχ δίΓαίέ§εδ, ΙοΓδςηε 

εεηχ-εί άενίπΓεηί Ιεδ §ταηάδ ε1ιε£δ ιηίΙίίαίΓεδ άε 1’ΕιηρΪΓε. Όέεΐιηδ άε 

ΙειίΓ αηίίςυε δρΙεηάεηΓ, Ιεδ δίΓαίέΙαίεδ άενίπΓεηί ά’αίχατά Ιεδ αηχίΙίαίΓεδ 

άεδ δίΓαίέ^εδ, ρηίδ ΙειίΓδ δηβοΓάοηηέδ\ Ι)αηδ δεδ Ταΐύίΐια, Εέοη VI 

ίάεηίίίίε Ιεδ δίΓαίέΙαίεδ ανεε Ιεδ ΓηεΓαΓςυεδ οιι ίηηηαΓςηεδ: Μεράρχαι 

οι λεγόμενοι ποτέ και οτρατηλάται, νυν όε τή συνήθεια καλούμενοι τουρμάρ- 

χαι1 2. Α Ια ίίη άη ΙΧε δίεείε, εη ε££εί, Ιεδ ίοηπηαΓθ|υεδ εί Ιεδ πιέΓαΓ<}ηεδ 

ίί§·ηΓεηί άαπδ Γοίίίείηιη άεδ δίΓαίέ§;εδ, ιηαϊδ ίΐ η’εδί £αίί αιιεηηε αΐΐηδίοη 

αηχ δίΓαίέΙαίεδ8. Οε εΐιαπ^ειηεηί άε δεπδ άη ηιοί δίΓαίέΙαίε Γετηοηίε 

ρεηί>έΐΓε αη νΐΐε δίεείε, α ΗεΓαεΙίιΐδ4. 

Εε ίεπηε άε δίΓαίέΙαίε εοηίίηηα α έίΓε επιρίογέ άαπδ δοη αεεερίίοη 

1αΓ£0 άε ρέηβναΐ, ιηαϊδ ίΐ ρεΓάίί δα δί§ηί£ίεαίίοη ρΓέείδε. Εεδ ίοηείίοηδ 

άε δίΓαίέΙαίε άϊδραπίΓεηί εη £αίί, ηιαίδ, εοη£οπηέπιεηΐ α Ια ίΓαάίίίοη 

βγζαηίίηε, δα άίδραπίίοη ηε £ηί ραδ εοηιρίέίε. ϋε ίοηείίοηηαίΓεδ τεείδ, 

Ιεδ δίΓαίέΙαίεδ άενίπΓεηί άεδ ΙοηείίοηηαίΓεδ £ίείί£δ, ε’εδί α άΗε δαηδ 

ειηρίοίδ, η’αγαηί ρΐυδ ςηε άε να§πεδ αίίπβηίίοηδ ΗοηοΓίΗ^ιιεδ εί άε 

ραΓαάε. Όέδ ΙοΓδ, 1ε ίίίΓε άε δίΓαίέΙαίε ρηί ]οηεΓ εοιηηιε ίίίΓε ηιι, ε’εδί 

α άίΓε, εοππηε ίίίΓε ρπΓεηιεηί ηοΗΙίαίΓε. Ε& εΐιαηεείΐεπε βγζαηίίηε 

άέΙίνΓαίί άεδ Ηενείδ άε δίΓαίέΙαίε, ςιιΐ άοηπαίεηί α ΙειίΓ ίίίηΙαίΓε εεΓ- 

ίαίηδ ρπνί1έ§;εδ Ηοηοπίίηηεδ εί υπ γβπ£ ίΓέδ ιηοάεδίε άαπδ Ια ΙιίέΓαΓεΙηε 

ηοΗΠαίΓε, 1ε ρΐιΐδ Βαδ, εη ε££εί. Ο’εδί άαηδ εε δεηδ ςιη’ίΐ Ιί§ηΓε άαηδ 1ε 

ΕΐνΓε άεδ ΟέΓέηιοηίεδ5. Μαίδ ίΐ γ α Ηεη άε Ια τεηιαΓςηεΓ: εε ςηε Ιεδ 

εηιρεΓεηΓδ οηί έπ£έ εη ίίΐτε ηοΒίΙίαίΓε, εε η’εδί ραδ Γαηίΐςηε εί ΐΙΙιΐδίΓε 

ο££ίεε άε ιηαμΐαίβν ΊηίΙίίκ,Μ, στρατηλάτης, ηιαίδ Γοίίίεε ρΐιΐδ τέεεπί εί 

Βεαηεοιιρ ιηοίηδ ΐιηροΓίαηί ά5ο£ίίείεΓ άε ίΐιέιηε, ή τον στρατηλάτου έπ'ι 

δεμάτων αξία, αιιςηεΐ Εέοη VI £αίί αΐΐηδίοη άαηδ δεδ ΤαΒίίΙΐα. II εδί 

νΓαίδεηιΒΙαΒΙε ηηε 1ε ίίίΓε άε δίΓαίέΙαίε έίαΐί εοηΙέΓέ άε ρΓεΙεΓεηεε α άεδ 

πιίΙίίαίΓεδ, οίΠείεΓδ δπΒαΙίεΓηεδ άεδ ία§ιηαία εί άεδ ίΐιειηεδ, ίαηάίδ ςηε 

1ε ίίίΓε έςιιίναΐεηί ά’αρο έραΓ^ηε, αης[ηε1, άαηδ 1ε ΕίνΓε άεδ ΟεΓεηιοηίεδ, 

1ε ίίίΓε άε δίΓαίέΙαίε εδί §·0η0Γα1εηιεηί αδδοεχε, έίαΐί ρΐηδ δρεείαΐεηιεηί 

ΓεδεΓνέ α άεδ είνίΐδ, £οηείίοηηαηεδ ιηοάεδίεδ άεδ Ι)ΐΐΓεαιιχ οη άεδ ίΐιειηεδ. 

1 Οοηεί. VII ΡοΓρΙιγΓο^. II, 257· 
2 Εέοη VI, Ταοίΐοα IV, 32. Οί. 1» Ταοί^ιιε άιι Ρδ. - Μ&ιιπεε 43^ - 43^- 
3 Οει\ II, 52, γιβ. 
4 8 ί. ΚγΓΪαΙίϊάίδ, 'Ο τίτλος του στρατηλάτου, Βυζαντινοί Μελέτα ι II - V, 

Τ)αε55&1οη!ςιυ.ε 1939- Ρ· 292· 
5 Οετ, II, 52, 7θ8 £ί ροδίτη. 

Εεδ ΙιίδίοΓίεηδ η’οηί ραδ ειι Γοεεαδίοη άε ιηεηίίοηηεΓ ά’αηδδί ηιίηεεδ 

ρεΓδοηηα^εδ ςηί, ραΓ ΙεηΓ ΗηηιΜε δΐίηαίίοη, ηε ροηναίεηί αίίηεΓ Γαί- 

ίεηίΐοη εί ]οπεΓ ηη τόΐε άαηδ Ιεδ ένεηεηιεηί. Οη ρεηί έίΓ6 δηΓρπδ ςιιε 

1ε ίίίΓε άε δίΓαίέΙαίε αίί δηΒί ανεε 1ε ίεπιρδ ηηε ίεΐΐε άέεΐιέαηεε, αη 

ροίηί άε η’είΓε ρΐηδ ςηε 1ε ίίίΓε 1ε ρΐηδ ίη£ίηιε άε Ια ΙιίέΓαΓεΙιίε, ιηαϊδ 

ίΐ δ’α§·ίί άη βίταίβίαΐβ βρΐ ίΗέπιαίόη, εε ςηί η’α τίεη άε δηΓρΓεηαηί; 

ίοηίε£οίδ, Ια ρεΓδίδίαηεε άη ίεπηε άε 8ίναίβΙαίβ ςαί, άαηδ εεΓίαίηδ εαδ, 

δειηΙ)1ε εοΓΓεδροηάΓε α ηηε άί§·ηίίέ ηιίΙίίαίΓε δρέείαίε, άοηί οη ί§·ηοΓε, 

άη Γεδίε, Ια ηαίηΓε, εηίΓείίεηί Ια εοηΐηδίοη. ΟέάΓέηε ταρροΓίε, ρατ 

εχεπιρίε, ςηε Κοπιαίη IV ϋίο§έηε, αγαηί έίε ^Γάείέ ραΓ ΠπιρέΓαίπεε 

Εηάοχίε, εείΐε-εί 1ε ίίίΓα ιηα§ίδίΓθδ εί 1ε ρΓοηιηί δίΓαίέΙαίε, μάγιστρος 

τιμάται και στρατηλάτης προβέβληται \ II δεηιρίε Ηεη ςη’ίΐ δ’α§ίί Ια 

ά’ηηε άί§:ηίί0 ηιίΙίίαίΓε δρέείαίε. Κ.οηιαίη Όίο§έηε ηε £ηί εεΓίαίηειηεηί 

ραδ ρΓοηιη άοηιεδίίςηε, αΙοΓδ ηηε εείίε ε1ιαΓ§ε έίαΐί εη ηδα^ε άε δοη 

ίεπιρδ. Εε Ιί^ε άε δίΓαίέΙαίε έίαίί-ίΐ ίηίεΓΠΐέάίαίΓε εηίΓε Ιε ίίίΓε άε 

δίιαίέ§:ε εί εεΐηί άε άοηιεδίίςηε? Είαίί-ίΐ δηρέπεηΓ αη ρΓεπιίεΓ εί 

ίηίέπεηΓ αη δεεοηά? Οη ηε δαιίΓαίί Γα££ίΓηιεη Βαδίΐε ΤαΓεΙιαπίοίε 

εοηιηιαηάαίί Γαίΐε άΓοίίε άε Γαπηέε ίηιρέπαίε, εηνογέε ραΓ Μίεΐιεί VI 

δίΓαίίοίί^οδ εοηίΓε 1ε ρΓέίεηάαηί Ιδααε Οοιηηέηε, εη 1059, εΐ ϋ ε^ί 
άέδί§;ηέ ραΓ 1’εχρΓεδδίοη στρατηλάτης τής Ανσεως, δίΓαίέΙαίε ά’Οεείάεηί2. 

Εε ε1ιε£ άεδ απηέεδ ά’Οεείάεηί ροηναίί ρΓέίεηάΓε αη ίίίΓε άε ϋοιηεδ- 

ίίςηε; Βαδίΐε ΤαΓεΙιαπίοίε ηε ροΓίαίί νΓαίδεπιΜαΒΙείΉεηί ραδ εε ίίίΓε. 

Είαίί-ίΐ, εη τέαΐίίέ, δίηιρίε δίΓαίέ§ε? Όε δοη εόίέ, Βατάαδ δΙίΙέΓοδ, ίίίΓέ 

ηιασίδίΓοδ, εοηιηιαηάα εη ε1ιε£, ρεηάαηί 1ε τέ^ηε άε άεαη Ιογ Τζίηιίδ^έδ 

(969*976) Ιεδ απηέεδ βγζαηίίηεδ ά’Οπεηί, ανεε 1ε ίίίΓε άε δίΓαίέΙαίε. 

Ρεηάαηί ίοηίε Ια εαηιρα§ηε εοηίΓε Βατάαδ ΡΗοΙίαδ, ΒαΓάαδ δ^ΙέΓΟδ εδί 

ίοηρηΓδ εί δεηίεηιεηί ςηαΐίίίέ άε Γηα§ίδίΓθδ εί δίΓαίέΙαίε3. Α Ια ηιοΓί 

άε }εαη Ι^γ Τζίηιίδίεέδ, ΒαΓάαδ δΙ^ΙβΓΟδ έίαΐί ίοη]οηΓδ δίΓαίέΙαίε εί 

εοΓηιηαηάαηί εη εΐιεί Ιεδ αΓηιέεδ άΌπεηί, στρατηλάτην όντα και πάσας 

νφ’ εαντοΰ εχοντα τάς έφας δυνάμεις4. II £η, αΙοΓδ άεδίίίηέ άε δοη 

εοηιιηαηάειηοηί άε δίΓαίέΙαίε εί ηοηιηιέ άηε άε Μέδοροίαηιίε: ήν γάρ 
στρατηλάτης προβεβλημένος πάσης άνατολφς... παραλύει τούτον τής τον 

στρατηλάτου αρχής5. 01ιε£ άε ίοηίεδ Ιεδ απηέεδ άΌπεηί, ΒαΓάαδ δ&ΙεΓΟδ 

εχεΓεε 1ε ηιεπιε εοππηαηάεηιεηί (χπ^ιιη ϋοηιεδίίςηε άεδ δείχοΐεδ άΌ- 

1 Οεάτ. II, 665· Αίίαΐ. 99 άίί: μάγιατρος καί ατρατηΡΛτης. 

2 Οεάτ. II, 630. 
3 Εεο ΟίαοΓε 125, 126. 

4 Ζοη&τ. III, 539· 
5 Οεάτ. II, 4-17. 
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πεηί. Οερεηάαηί, Π ηε δοηιβίε ραδ ανοη ροτίέ 1ε ίΐίΓε άε Όοιηεδίίςίηε, 

ηί ηιέιηε 1ε ίΐίΓε άε δίΓαίέ£·ε, αη ίέιηοί§;ηα§·6 άεδ Ηΐδίοπεηδ. ϋε εε ηηί 
ρΓεεέάε, Π τέδηΐίε ςηε 1ε ίΐίΓε άε δίταίέΐαίε εδί εεΓίαίηειηεηί άίδίίηεί 

άη ίΐίΓε άε άοπιεδίίςιηε; ίΐ δεηώΐε έίΓε έ^αΐεηιεηί, ίοηί αη ιηοίηδ άαηδ 

εεΓίαΐηδ εαδ, άίδίίηεί άη ίίίτε άε δίΓαίέ§;ε. 

1,3, άΐ^ηΐίέ άε δίΓαίέΙαίε, στρατηλάτου αξία *, έίαίί αρρείέε στρατη- 
λατία 8. 

Εεδ ερΐίΐιέίεδ, ςηαΐίΐΐαηί 1ε δίΓαίέΙαίε, έίαίεηί: μεγαλοπρεπέστατος 
εί ενδοξότατος8, ηηί ηηαΙΐΗεηί 1ε δίΓαίέΙαίε Αηαίοΐίοδ, ειι εοηείΐε άε 
ΟΗαΙεέάοίηε ( 451 2)- 

Ι*ε Μέηο1ο§ε άε Βαδίΐε ρτέδεηίε άαηβ ηηε ηιίηίηίηΓε ηη δίΓαίέΙαίε 
εη ηηί£οπηε4. 

Ραπηί Ιεδ αηίΓεα ίεπηεδ, άέδί§·ηαηί 1ε εοηιηιαηάαηί εη οΗε£, αηίΓε- 

ηιεηί άίί, εη ρΐηβ άεδ ίεπηεδ, Όοτηβδίίςηε ά’ΟΗβηί, Όοίηβδϋςηε ά’Οοοί- 

άβηί, ααίΓεηιεηί άίί, Οοηιβδίίφιιβ άβδ 8εΗθΙβδ ά’ΟήβηΙ, Όο^ηβδϋςηβ άεδ 
8οίιοΙβδ ά’ΟβείάεηΙ8 εί Οναηά ΩοηιβδΙΐφηεβ, εεΓίαΐηδ άε εεδ ίεπηεδ 
δεηιΒΙεηί ανοΐΓ έίέ άεδ ίεΓηιεδ οΗίεϊεΙδ, ηΐ3ίδ ηη εεΓίαίη ηοιηίηε ά’εηίΓε 
ευχ ρηΓαίδδεηί η’ανοΐΓ έίέ εηιρίογέ ςηε ρ3Γ Ιεδ Βίδίοπεηα, δ3ηδ αηεηη 
εαΓαείεΓε ο££ίείε1. Τοηίείοίδ, εεδ άεπιίεΓδ άέδί§ηεηί ΐηοοηίεδίαΜεηιεηί ηη 
οίίίείεΓ ^έηέΓαΙ, εοηιιηαηάαηί εη ε£ιε£. Ραπηί Ιεδ ίεπιιεδ, ςηί δεπιβίεηί 
ανοΐΓ έίέ ο££ΐείε1δ, οη ρεηί είίεΓ Ιεδ ίεπηεδ ςηε νοίεί. 

Όηε. Εη 9651 ΙοΓδ άε Ια Β&ίαΐΐΐε ροηΓ ΤαΓδε, ^αη Τζΐηιίδΐίέδ, αΙοΓδ 
εοηιιηαηάαηί εη ε1ιε£ άεδ ίτοηρεδ ά’Οπεηί, ανεε 1ε ίΐίΓε άε Όοηιεδίΐςηε 
(άεδ 3ε1ιο1εδ) άΌπεηί εδί έ^αίειηεηί άέδί§:ηέ ραΓ 1ε ίίίτε άε άηε7. 

ΒηΓάαδ Ρΐιοΐ^αδ, £ί1δ άε Εέοη Ρΐιοΐίαδ, ειίΓοραΙηίε, εδί ίοη]οηΓδ άέδί^ηέ 
Ρ3Γ Εέοη ΠίηεΓε, ανεε 1ε ίΐίΓε άε άηε, ηη δεηδ άε εοηιηιαηάαηί εη 

1 ΤΒεορΙι. 254 Β, 165, 5 άβ Β. 

2 ΤΙιεορΗ. 192 Β, 124, 22 άε Β. 

3 Μαηβΐ VI, 564· 

4 Οί. ΒείδΕε II, 257· 

5 8ιιγ 1ε Βοχηεδίίφίε άεβ δεΗοΙεδ, εί. Β. Ουίΐΐαηά, Είιιάβδ δηχ* ΓΗίδί. 
&άχηΐηΐ8ίτ3ίίνε άε Β^ζαηεε: Εε Βοχηεδίίςυε άεδ 8εΗο1εδ, Βεν. ά. ΕΕ βγζ. 

VIII, 1951, Ρ· 7-63· 

6 8πγ 1ε ΟΓ&ηά ΒοιχιεδΙίςχιε, ε£. Β. βηίΐΐαηά, Εε £Γ&ηά ϋοιηεδΙίοΕί; 3. 

Βγζ&ηεβ. Εεΐιοδ ά’ΟπεηΙ: 37, 1938, Ρ· 53 - 64· Οβίίε έίυάε, τεναε εί δΐι^ηιεη- 

Ιέε, εβί ριι61ΐέε ά&ηδ : ΒεεΗεΓοΙιεδ δχΐΓ ΠηδίοίΓε άεβ ΐηδίίΐηίϊοηδ άε ΙΈιηρίΓε 
Εγζ&ηίΐη {α ρ&Γ3.ιίΓε ). 

7 Εεοη Βϊ&οτε IV, 59· 

ΕΙίηάεδ 8ιιγ ΓΗίδίοίΓε 3άηιχηϊδΪΓ3.£ίνβ άε ΙΈχηρΕε Βγζ&ηίίη 

εΙιε£1. ΒαΓάαδ 3Β1εΓ0δ, εοιηιηαηάαηί: εη ε!ιε£ άεδ ίΓοηρεδ άΌπεηΙ, 

ηνεε 1ε ΙίίΓε άε δίΓηΙεΙαϊε άΌΓίεηΙ, ρΓεηά, εη ΜέδοροΙαπιίε, η 1η ηαοΓΐ 

άε Ιεηη ΙεΓ ΤζίιηίδΙ^έδ, 1ε εοηπηηηάεηιεηΐ; εη οΐιεί άεδ £α§:ηιεδ, ανεε 1ε 

ίιΐίΓε άε άηε8. ΡοηΓ ΙαΙΙεΓ εοηίχε 1ε ρΓείεηάαηί ΝίεέρΙιοΓε ΒΓγεηηε, εη 

ιοδι, ΝίεέρΒοΓε III Βοίηηίηΐε ηοπηηη ΑΙεχίδ Οοηιηέηε, άοηιεδίίχιηε 

άεδ δείιοΐεδ ά’Οεεΐάεηί3. Μίεΐιεί Αίίηίεΐηίε εοηΐίπηε 1ε Γεηδεί§·ηεηιεη1, 

εη άίδηηΙ; ςηε εε άεΓηίεΓ £ηΙ ηοηιιηε άοηιεδίίοαε ά’ΟεείάεηΙ:4 εί 1ε 

φΐηϋΐίε ρεη ηρΓέδ άε Ώηε ά'Οϋβίάβηί5 6, ηηίΓεηιεηί άίί, εοηιηιαηάαηί 

εη ε!ιε£ άεδ ίΓοηρεδ ά’Οεείάεηί. ϋε]4, εη 1042, ηρΓεδ 1η άέεΐιεαηεε άε 

Μίεΐιεί V, ΡίπιρέΓηίΓίεε Ζοε ηνηϊί ηοιηηιέ ανεε 1ε ηιεηιε ίΐίΓε άε δονξ 

τής δύσεως, 1ε ραίπεε Οοηδίαηίΐη Οηάαδίΐαδ, αΙοΓδ ηη’εΐΐε ηοηιηίΕίί 

άοηιεδίίαηε άεδ δείιοΐεδ ά’Οπεηί, 1ε ρΓοεάΓε εαηηςιηε Νίεοΐαδ0. 

Οοηδίηηίΐη Οα^ηδίΐαδ, ςηί ίοηα ηη τόΐε ΐηιροΓίαηί άαηδ Ια τενοίηίίοη, 

ςηϊ ρΓεείρίία άη ίΓόηε Μίεΐιεί V, £ηί εεΓίαΐηεηιεηί ηοηιηιέ εοηιηιηηάαηί 

εη ε!ιε£ άεδ αΓΠΐέεδ ά’Οεείάεηί, ηιαίδ δηηδ ροΓίεΓ 1ε ίΐίΓε άε ϋοηιεδίίςηε 

άεδ δείιοΐεδ, εοπιπιε Νίεοίηδ. Εε ίΐίΓε άε Όιιε, ηη δεηδ άε εοηιηιαηάαηί 

εη ε1ιε£, ηε δεπιΒΙε ραδ δε τεηεοηίΓεΓ αη XII® δίέεΐε. 

8ίναΙορέάανςιιβ. Εε ίΐίΓε άε δίΓαίορεάαΓςηε, £θΓί αηείεη7, ίοηιίιε 
εη άέδηέίηάε, αναίί έίέ τεηιίδ εη ηδαο-ε δοηδ ΝίεέρΙιοΓε II ΡΗοΙεαδ, α^ί 
ηοΐΉΐηα δίΓαίορέάαΓςηε 1ε ραίπεε εηηηςηε Ρίεπτε8. ΑΙεχίδ Ιε»" Οοπιηέηε 
ηοηιηια ΓΑπηέηίεη Αδρΐέίέδ δίΓαίορέάαΓςηε άε ίοηί ΓΟπεηί, στρατο¬ 

πεδάρχην πόσης 3Ανατολής εί 1ε ε1ιαΓ§;6α άε ΙηίίεΓ εοηίΓε ΤαηεΓέάε εη 
Οίΐίείε9. ΑΙεχίδ Οοιηηέηε, Ιηί-ηιέηιε, αναίί έίέ ιιοηιηιέ ραΓ Μίεΐιεί VII 

ϋοηΐ^αδ, εη 1074, ά’αρΓεδ ΝίεέρΙιοΓε ΒΓγεηηε10 δίΓαίορέάαΓςηε άε 
ΓΟπεηί, στρατοπεδάρχες τής εω, εοιηηιαηάαηί εη εΗε£ άεδ ίτοηρεδ 
ά’ΟΓίεηί εί εΙιαΓ^έ ά’αηιεηεΓ α Οοηδίαηίίηορίε, ΟηΓδεΙ, ^η’ίΐ νεηαίί άε 
ΙίίιέΓεΓ άεδ ΤηΓεδ. Οη ρεηί άίτε ςηε, ]ηδ9η’εη 1204, Ιεδ δίΓαίορέάαΓςηεδ 

1 Εέοη ΒίαοΓβ VI, 96; VII, χΐ2, 113, ιΐ7· 

2 Οεάτ. II, 4ΐ7· 
3 Βγ^6Π116 130. 

4 Αίίαΐείαίε 289. 

5 Αίίαΐείαίε 299· 

6 Οεάτ. II, 541· 

7 διίΓ Ιεδ δίΓ&ίορέάατςαεδ, εί. Β. 6 α ί 11 ά χι ά, Ε)ίηάεδ 5ιιγ ΓΙιίδΐοΪΓε &άχχιί- 

ηϊδίΓ&ίίνε άε ΓΕιηρΕε ίιγζαηίΐη: Εε δίΓ&ίορεάαΓςαε εί Ιε ΟΓαηά δίΓ&Εορε- 

άδΓί^υε, Β57ζ. ΖεϊίδεΙίΓ. 46, 19351 63-9°· 

8 Οεάτ. II, 365. 

9 Αη. Οοχηη. II, 139*140 Β; II, 5^, ΕεϊΙ>. Οί. Β. Οηίΐΐαηά, ορ.εϋ., 

ρ. 68. 

10 Νϊε. Βχ-γεηηε 95· 
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οηί έίέ, θη ^έηέΓαΙ, άεδ εοηιιηαηάηπίδ εη ε!ιε£1 ηιεπιε δαηδ Γαάρηείίοη 

άε ΡεχρΓεδδίοη « άε ΓΟπεηί'», δί§·ηα1έ ροιπ Ια ρΓειηίέΓ £οίδ, δεηιΜε-ί-ίΙ, 

ανεο ΚταίέΓΟδ, αη IX6 δίέοίε2. Ραίΐ α ηοίεΓ : Ιεδ ίεχίεδ ηε δί^ηαΐεηί 

&ιιοΐ3η αίΓαίορέάαΓςηε άε (ίοηί) ΓΟοοίάεηί. 

0αΐέραηο. Εε εοιηπιηηάαπί εη εΐιεί άεα ίΓοαρεδ άΌοείάεηί δειηΜε 

ροΓίεΓ, αη Χ« δίέοίε, αηδδί 1ε ίίίΓε άε εαίέραηο άΌοείάεηί, κατεπάνω τής 

δύσεως. Ο’εδί, εη ε££εί, ανεε εε ίίίΓε ηηε 1ε ραίπεε Μαπαηοδ Αγ§ύγο5, 

ηιοηοδίΓαίέ§;ε άε Μαεέάοίπε, εοηπηαηάε εη ΟεείάεηΙ, δοηδ Κ,οηιαίη II 

(959'9^3)3· Αη Χίε δίέοίε, Ιε ίεπηε οαίέραηο άέδί^ηε Γοί£ίείεΓ £έηέ- 

γ3.1, ά Ια ίέίε άε ρΙιΐδίειίΓδ ίΐιέιηεδ, άενεηαδ, ραΓ δηίίε άεδ ένέηεηιεηίδ, 

ιηοίηδ έίεηάηδ4, ηιαίδ Π ρΓεηά αηδδί 1ε δεηδ άε «μοιινβΓηβιιν ά’ηη 

ΙΗβγγιβ » οη 8ίναΙέ(/β εί ίΐ εδί εηιρίογέ άαηδ εε δεηδ ανεε 1ε ίεπηε άαο5. 

Όηε, δίΓαίορέάαΓςηε, οαίέραηο δεηΛΙεηί ανοΐΓ έίέ άεδ ίΐίΓεδ ιηϊΐί' 

ΙαίΓΟδ, Γεείΐεηιεηί άοηηέδ, άοηε ο££ίείε1δ. II η’εη εδί ραδ άε ηιεπιε άεδ 

ίΐίΓεδ ςιιί αηίνεηί. 

Είυάεδ βατ Γίπδίοπ-ε &άηιίηί5ίι-ίΐίΐνε άε ΙΈτηρΪΓε Βγζαηίίη 

αη Γοίε ]οαέ ραΓ Οοηδίαηίίη Απαηίίέδ, ηιαίδ ίΐ ηε ρΓβοίδε ραδ Ια ηαίιίΓε 

άε δοη οοηιπιαηάεηιεηί1; Π εδί οεΓίαίη, οερεηάαηί, ςριε Οοηδίαηίίη 

Απαηίίέδ έίαίί §;έηέΓα1ίδδίηιε. 

δοιίδ Βαδίΐε II (976-1025), 1ε ηια^ίδίΓΟδ ΝίεέρΙιοΓε ΟιίΓαηοδ, 

δηεεέάα αιι άηο άε Τΐιεδδαίοηίςαε ΟΓέ^οποδ, ίηέ άαηδ ιιη εοπιβαί, 

οοηιιηε εοηιηιαηάαηί εη εΐιεί άεδ απηέεδ άΌοείάεηί, αρχών τής δύσεως2 

οα αρχών πάσης δύσεως3. Ιδααο ΙβΓ Οοπιηέηε ίίίΓα οαΓοραΙαίε δοη £ΓέΓε 

^αη Οοηιηέηε εί 1ε ηοιηιηα εοηιηιαηάαηί εη εΐιεί άεδ ίΓοαρεδ ά’Οεεί- 

άεηί, άρχων των τής δύσεως ταγμάτων ί. Οε ροδίε, έεπί ΝίεέρΗοΓε 

ΒΓγβηηε, εοΓΓεδροηάαίί αΙοΓδ α εεΐαί άε Όοπιεδίίηαε άεδ δείιοΐεδ εί 

άεναϊί άενεηΐΓ άαηδ Ια δαίίε 1ε ροδίε άε ΟΓαηά ϋοπιεδίίςΰε. Μίεΐιεί 

Αίίαΐείαίεδ αηαΐίίίε, άε δοη εοίέ, ΑΙεχίδ Οοηιηέηε, ηοηιπιέ δομέστικος 

ρατ ΝίεέρΙιοΓε III Βοίαηΐαίε, οοιηηιαηάαηί άεδ ίΓοαρεδ άΌοείάεηί, 

άρχων των έαπ ερίων ταγμάτων5. Ε’εηιρίοί άη ίεΓηιε άρχων άαηδ εε δεηδ 

εδί αδδεζ αηείεη. Οη 1ε ίΓοανε άαηδ Τΐιέορίιαηε, ςηί άέδί§ηε αίηδί 

Κοιηαηοα, εοηιηιαηάαηί εη ε1ιε£ άεδ ίΓοαρεδ άε Ραίεδίίηε, τής έν Παλαι¬ 

στίνη δννάμεως, ορεΓαηί εοηίΓε Ιεδ ΑΓαάεδ, εη 4826. 

Εχαν(]Ηβ. Οε ίΐίΓε, £ογ£ αηείεη, άέδϊ^ηαίί, η Ια £ίη άη νΐε δίέοίε, 

Ιοπί ρεΓδοηηα§·ε ΐηνεδίί ά’αη §ταηά οοηιπιαηάεηιεηί ηιίΙίίαίΓε εί, ραΓ 

δηϊίε, άη εοιηηιαηάεηιεπί εη εΗε£ άε ίΓοαρεδ εη εαπιρα§:ηε. Αηηε 

Οοηιηέηε Γεηιρίοίε εηεοΓε άαηδ εε δεηδ εί 1’αρρΐίςηε α δοη ρέΓε, αα 

ηιοηιεηί οη εε άεΓηίεΓ ρτεηά 1ε οοηιπιαηάεηιεηί άεδ ίΓοαρεδ βγζαηίίηεδ 

ροηΓ ΙαίΓε £αεε ά Γαίίαςαε άε Κ,οβεΓί ΟηίδεαΓά. Ε11ε ςααΐίίίε ΑΙεχίδ 

Ι6Γ Οοηιηέηε άε §ταηά άοαιεδίίηπε εί εχαΓςηε άεδ απηέεδ άΌοείάεηί, 

εξαρχος τών δυτικών στρατενμάιων5. 

Αν 1ζ Η ό η. Εε ηια§;ί3ΐΓθδ Οοηδίαηίίη Απαηίίέδ, ςηί ]οηα ηη τόΐε 

ίπιροΓίαηί άαηδ Ια Ιηίίε εοηίΓε Ιεδ Ρείεΐιέηέ^ηεδ, δοηδ Οοηδίαηίίη IX 

Μοηοηια^ηε (1042 -1054) εοιηηιαηάαίί εη εΐιεί Γαπηέέ άΌοείάεηί 

οοηιιηε αρχών τής δύσεως7. Μίεΐιεί ΑίίαΙείαίεδ ίαΐί Ιηί αηδδί αΐΐηδίοη 

1 Β. ΟηΠΙ&ηά, ορ.οίί., ρ. 63-7°· 

2 8. ΤίιεοάοΓΪ δίπάϊίαε νΐΐα... ά Μίεΐιαείε ιηοη&οΐι - Μΐ^ηε, Ρ.Ο. 99» °· 

296 Β. Οί. Β. ΟαΠΙ&ηά, ορ.οίί., ρ. 64, ηοίβ 4· 

3 ΤΗ. Οοηί. 480. 
4 8 ί. Ρ. Κ υ γ ΐ α 1: ϊ ά ί 5, Βυζανπναί Μελέται, II - V, Τΐιεδδ&Ιοηϊίΐηε Ι939> 

ρ. 2/8. 

δ 8 ί. Ρ. Κ γ γ ί & Ιζϊά ί 3, ορ.οίί., ρ. 281, 284, 290. 

0 Αη. Οοιηη. I, 71 Ρ ; I, 34. ΟεϊΒ. 

7 Οεέτ. II, 59*5- 

Αν ΙίΗβ $ 0 8, αν1ςίιβ(}όη. Οεα άεηχ ίεΓπιεδ δοηί αδδεζ να§ηεδ εί 

άέδΐ§·ηεηί ίοηί ε!ιε£ ηιίΙίίαίΓε, ςη’ίΐ δοϊί εοηιηιαηάαηί εη ε!ιε£ οη εοιη- 

ηιαηάαηί εη δεεοηά. Αηηε Οοιηηέηε άέδί§ηε ραΓ 1ε ίεπηε αρχηγός, 

Ναηιρίίεδ, εοηιηιαηάαηί άε Ια §:αΓάε ναΓαη§:ίεπηε7 εί Μίεΐιεί ΑίίαΙείαίεδ 

1ε τεείεηΓ ΝίεέρΙιοΓε8; ΟέάΓεηε αρρείΐε αρχηγών 1ε δίΓαίέ^ε ΤΙιεοάοΓε 

άε Μίδίΐιέε, ςηί ραΓίΐείρε, εη 97ο, αη δίέ§;ε άε ϋπδίΓα, ηιαίδ εδί 

ίΓέδ νΓαίδεπιΙάαΜεηιεηί δοηδ Ιεδ ΟΓάΓεδ άε Ιεαη Ιε^ Τζίηιίδ'Ιίέδ 9. II δε 

ροηπαΐί ςηε αρχηγός αίί άέδί§·ηέ Γαιηπαΐ εη εΐιεί, εοηιηιε 1ε ηιοπίΓε 

Τάέορίιαηε, ςηί Γεηιρίοίε άαηδ εε δεηδ εη ραΓίαηί, ραΓ εχεπΛΙε, άε 

Καίοηηιηοδ ά’ΑΙεχαηάπε, εοηπηαηάαηί Ια ίΐοίίε, ςηί ίΓαηδροΓίαίί 

ΒέΙίδαίΓε εη Αίπςηε, αρχηγός έπι ταΐς νανσί10. 

1 Μίοΐι. Αίί&Ι. 34- 
2 Ζοη&Γ. III, 558· 

3 Οεάη II, 449· 

1 Νίο. ΒΓγεηηε 19 - 2ο. 

δ Αίί&ΐείαίε 299· 

δ ΤΗεορΙι. 2ΐ8 Β ; 141 έε Βοογ, 

7 Αη. Οοιηη. I, 208 Β, 158 Γ,είβ. 

8 Μίεΐα. Αίίαΐεΐαίε 32· 

9 ΟεάΓ. II, 409· 

10 Τΐιεορίι. 292 Β; 189, 17 Βοογ. Οί. 523 Β; άε Βοογ 345, 27 Αϋία- 

Ιείαίε 32· 1)&η5 ΟέάΓεηε, αρχηγός δεπιί>1ε άέδί^πεΓ, ά’ηηβ ιηαηϊέΓε §έηεΓ3.1ε Ιεδ 

οίίΐείεΓδ άε πιαππε ( ΟεάΓ. II, 4°3)· 
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Αν&ΗβρέΙββ. Οε ίεπηε άέδΐ^ηε ααδδΐ 1ε οοππηαηάαηί εη οίιεί άεδ 
απηέεδ άΌεεΐάεηί, εοηιιηε εη ίέηιοί§ηεηί άεαχ δεεαηχ, Γηη άε ΤΒέο- 

ρΐιγίαείε ΟΗαΙοοίοαβΐδ, ραίπεε, ΓβιιίΓβ άε ^αη ΟαίαίΙοΓαδ, ρΓοίοδρα- 

ίΙΐδΐΓε, ςααΐΐίΐέδ ίοαδ άεαχ άε αρχηγέτης τής δνσεως 1 εί δεηιΒΙαηί άαίετ 
άε Γέροςαε άεδ Οοιηηέηεδ. 

Ι,εδ ίίίΓεδ αρχών, αρχηγός, αρχηγών, αρχηγέτης ηε δεπίΒΙεηί ραδ 
έίΓε άε ριΐΓ5 δγηοηγηιεδ, ιηαΐδ Π ραταΐδδεηί ΐηάΐςαεΓ άεδ (ϋ^πίΐέδ πιΐΐΐ- 

ί&ΪΓ68 άΐδίΐηείβδ ρΐηδ οα ιηοίηδ έΐενέεδ εί άΪ3ίίη§·αέβ3 ραΓ 1ε δαΒίΐ! 

εέΓεηιοηίαΙ Βγζαηίΐη. 

ΚαίανΙίΚόη. Ο’αρΓέδ Ι,έοη Όΐαοίε8, Ι^έοη Ρ1ιο1ε3δ, εηνογέ εη 
Οπεηί ροαΓ ΙηίίεΓ οοηίΓε Ιεδ ΑΓαΒβδ, έίαΐί εοηηηΕηάαηί εη ε!ιε£ άεδ 
ίΓοηρεδ ά’ΚιίΓορε, 3αίΓειηεηί άΐί, ά’Οεεΐάεηί, των τής Ευρώπης στρα- 

τιωτιχών καταλόγων κατάρχων, εί Εέοη ϋΐ3εΓε α]οαίε: «Ιεδ Κοηιαίηδ 
(Βγζαηίΐηδ) 3ρρε11εηί αη ίεΐ οοιηηιαηάεηιεηί άοΓηεδίΐςηε ά’Οοεΐάεηί, 
δομέστικον δνσεως, 

ΡνοβχατΙιΚόη. Αηηε Οοηιηέηε αρρείΐε 3ΐηδΐ ΝΐεέρΙιοΓε Μέΐίδδέηε, 

εοηΗηαηάαηί εη ε1ιε£ Ιεδ ίΓοαρεδ Βγζαηίΐηεδ, αναηί ά’εη^α^εΓ Ια Βαίαΐΐΐε, 
εη 1083, άεναηί Ι^ΕΠδδΕ, προεξάρχοντα τον Μελισσηνόν Νικηφόρον έφί- 

στησιν 1 2 3. 

ΕΙΗηανριιβ. ΝΐεέρΙιοΓε ΒΓγεηηίοδ, ραίπεε, Γεςιιί 1ε εοιηπιειηάεηιεηί 
εη ε!ιε£ ά’αηε 3Γΐηέε εοηιροδέ άε ηιεΓεεηαΐΓεδ έίΓ3η§·εΓδ, ροαΓ ιηεηεΓ 
ε3ηιρ3§Γηε εοηίΓε Ιεδ Ρείεέηέ§·η03 ανεε 1ε ίΐίΓε ά’είΙιηΕΓςαε, έ&νάρχην 

τούτον κατονομάσας4. ΝΐεέρΙιοΓε III Βοίαηΐαίε, άε δοη εόίέ, ηοηιηΐ3 
εΐΗηαΓςηε 1ε « 8εγίΒε οη Μγδΐεη » Βοπί&δ ρΓοίορΓοέάΓε, ανεε 13 ιηίδ- 

δΐοη άε δ’επιραΓεΓ άε ΝΐεέρΙιοΓε ΒΓγεηηίοδ5. 

ΡνοΙθ8ίναίβρβ. ΤΙιέορΙίΕηε ςααΐΐίΐε άε εε ίΐίΓε 1ε §·έηέΓ3ΐΐδδίηιε 
ρεΓδε ΜέΓ3ηι ςαΐ, εη 514» 3·£ί3·<}η3 Ραπηβε Βγζαηίΐηε, ρΓεδ άε Όάτά, 

πιαΐδ £αί Βαίία εί άαί δ’εηίαίΓ α ΝΐδΐΒε, ό Μηράμ, πρωτοστρατ?]γός των 

Περσών τον βασιλέως6. 

1 δοΒΙτιτηΒοΓ^εΓ, δί£Ϊ11ο£Γ., ρ. 326. 

2 Ι,έοη ΒίαοΓε ιδ. 

3 Αη. Οοιηη. I, 247 - 248 Β ; II, 26. ΕείΒ. 
4 Οεάτ. II, 603. 

0 Νΐο. ΒΓγεπηβ 146. 0£. Οετ. II, 46, 679 ; ΤΒεορΙι. 268, 3° ( άε Βοογ), ού 
1ε πιο! ηυ&ΐίίΐε άεβ ρπηεεβ « ΒεγΒ&γ65 ». 

8 ΤΒεορΙι. 277 Β ; ι8ο, 28 άε Βοογ. 
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8 ίν αίατ ([ ιιβ· ΝΐεέρΙιοΓε ΒΓγεηηίοδ άοηηε εε ίΐίΓε 3. ΑΙεχΐδ Οοηιηέηε, 

ςΐυΐ, δ’έεΐιαρραηϊ, εη ιο8ι, άε Οοηδίαηίΐηορίε, δε τέ£η§;ΐε α ΑηάΓΐηορΙε 

εί γ ίΓοηνε ΡαΓηιέε Ιιοδίίΐε 3. ΝΐεέρΙιοΓε III Βοί3ηΪ3ίε εί εη ρτεηά 1ε 

εοηιπίΕηάεηιεηΙ εη εΐιεί, νπ’ αϋτφ στρατάρχη1. Μαη3δδέδ 1 εηιρίοϊε 

έ^αΐεπιεηί ροηΓ ςηαϋίΐεΓ ΒέΙΐδαίΓε2 εί εηεοΓε άμ XIV6 δΐέείε, Μ3ηαεί 

ΡΗΐΙέ, άαηδ υηε ροέδίε αάΓεδδέε « Αα §ταηά ϋοηιεδίΐςιαε »8. Οε ίΐίΓε 

εδί, άα τεδίε, αδδεζ αηεΐεη, 03Γ ΐΐ εδί πιεηίΐοηηέ άαηδ 1ε ΟέΓέιηοηίαΙ άε 

0οηδί3ηίΐη VII ΡθΓρ1ιγΓθ§έηέίε, οα ΐΐ άέδΐ§ηε αηε εαίέ&οπε ά5ο££ΐείεΓδ 

§;έηέΓ3αχ, ά50Γάΐη3ΪΓε, εοπηηαηάαηίδ εη εΐιε£4. 

Α εόίέ άε 13 ίοΓηΐε στρατάρχης, οη ίΓοανε 3αδδί στρατάρχος, £ογπι6 

ροραΙαίΓε, εηιρίογέε άαηδ ϋΐ^εηΐδ ΑΙ^πίαδ6. Σ,α ίοΓηιε στρατιάρχης εδί 

εηιρίογέε ά3ηδ αηε έρΐ§Γ3Γπηιε βαΓ άεαχ δίαίαεδ, Γερτέδεηίαηί 1 αηε 

Ιαδίΐη ΙβΓ, Ι’ααίΓε άαδίΐηΐεη 1&, « 1ε ίοαί ραΐδδαηί εοηιηχ3ηά3ηί άε 

ΓαΓΠΐέε», μεγασ&ενέος οτρατιάρχουβ. Ι^ε ηιοί εδί τερπδ ρ3Γ ΖοηαΓαδ7. 

Ι,ε ηιοί στρατιαρχία (εοιηΐΉαηάειηεηί δαρΓέηιε άε Ιαπηέε) δε ίΓοανε 

άέ]έ άαηδ Τΐιέορίιγίαείε δΐπιο1ε3ίΐέδ8. 

ϋη ηενεα ά’ΑΙεχίδ Ι©γ Οοηιηέηε (ιοδι - ιιι8), Μαπηοδ ΒΙίΟΓάίΙέδ 

εδί 3ρρε1έ μέγας στρατάρχης 9. 

Εηίΐη, αη δεεαα τένέΐε 1ε ίΐίΓε παν στρατάρχης ; ΐί αρραΓίεηαΐί ά Εαάο- 

εΐε Κοηίοδίερίιαηΐηέ « ίΐΐΐε άα ραηδίΓαίαπιαο » εί άαίε άα ΧΙΙε δΐέείε10. 

ΕΙναΙέρανρηβ. Οε ίΐίΓε ηε δεηιΜε έίΓε εοηηα ςαε ρ3Γ Ιεδ δεεααχ. 

Νοαδ 3νοηδ, εη ε££εί, 1ε δεεαα άε Οοηδίαηίΐη, δίΓαίε^αΓηαε ίπιρεΓΐαΙ άε 

1 Νίο. ΒΓγβηηε, ΡτέΙ^οε II, ίο. 
2 Μαηαδδέδ 3188-3189· ρηγ Ν. Β. Τ ο ιη & ά ε 1γ ΐ 5, Βυζαντινή ορολο¬ 

γία. Β’ Τά είς -άρχης -άρχος των Βυζαντινών, Αΐ1ιεη& 62, 1958, ρ. 6. 

3 Μ. Ρίπΐέ, 79. 5> ΜΕΓίίηϊ.Οΐίέ ρ&Γ Ν. Β. Τ ο Γη & ά ά 1ε ί 3, ορ.οΐί·, ρ. 6. 
4 06Γ. II, 52. 7χ5· ΑίΙΙειίΓδ, Οογ. II, 46, 679. ά άέδίβηβ Ιββ ρπηοεε έίΓΕη- 

2€Γ3. Οί. Ζ0ΠΕΓΕ3, III. 49ΐ. ού ίΐ ςα&ΐϊίϊε αη βιηίΓ εγεΒο. 
5 Οί^επίδ ν. 1588, εά. Ι,ΕΐιιρΓΟδ, Οοΐΐεεΐΐοη άε γοπιεπβ. Οίίε ρ&Γ Ν. Β. 

ΤοηίΕάΕΒΐδ, ορ.είί., ρ. 6. Οί. Οεη II, 46, 679. ού Ιε ηιοί ς[ΐαα1ΐίϊβ 1ε3 ρπη- 

εεβ έίΓΕη&εΓΒ. 
6 Αηίΐιοΐο^ίε £Γεες[ΐιε, εά. Ρ. Μ^εΙΙζ, ίοιηε I, Ρ&Π5 1928, η° 98, ρ. 38. 

Οΐίέ ρ&Γ Ν. Β. ΤοηίΕάΕΐίίδ, ορ.είί., ρ. 7- 
7 ΖΟΠΕΓ&3 III, 549. 1 °ί λοιποί οτρατιάρχαι. Οΐίέ ραΓ Ν. Β. ΤθΐΠ&- 

ά & Ιτί 3, ορ.είί., ρ. 7· 
8 ΤΒεορΙι. δίιηοε. ιι.ν 7· ( Ι7Ι> 3) βά. άε Βοογ. Οίίέ ρ&Γ Ν. Β. Τ οηι&- 

ά & 1ε ί 3, ορ.είί., ρ. 7· 
9 Ε. Ο ε γ 1 ε η ά, ΗίδίοίΓε άε 1& ηοΒΙεδδε Οτείοίδε ε« Μογεα - Α§ε, Ρα- 

Π3 1907, 84 ε· είίέ Ρ&γ Ν. Β. Τ οπι & ά & Β ί 3, ορ.είί., ρ. 6. 
ίο γ. Ε ε η γ ε η ί, Εεδ Βαίΐεδ πιείΓίςπεδ άβηδ Ιε δί§ί11ο§ΓΕρΒίε Βγζαηΐίηε, 

ΑίΚέπεδ - Βηε&τεδί 1932-1937. 5εε&η η® 615, Ρ· 213. 



62 Κ.. Ουίΐΐ&ηά 

Τΐιεδδαίοηίςιηε, <^ιιϊ δεπιάΐε άαϋεΓ άη IX6 δίέείε1, Ρηηίςριε, δειηΜε-ί-ϋ, 

ηηί ηοηδ δοΐί: ραΓνεηη. Οοηπηε 1ε ηοϋε Ο. δε1ι1ηπι6εΓ£εΓ, εε ίήίτε Ιχεδ 

ταΓε δεηιΜε ανοΐΓ έίέ άοηηέ αη « εοηιιηαηάαηΐ: εη ε!ιε£ άεδ ίοΓεεδ άε Ια 

άέίεηδε, αίίη άε εεηΙχαΗδεΓ Ιοηδ Ιεδ ροηνοπτδ εη ηηε δεηΐε Γηαίη». 

8ίταΙβ(}έίβ8. Οε ίίίχε ηοηα εδί εοηηιι ραΓ £ογ£ ρευ άε άοεηηιεηίδ. 

ΕιιίΙιγπΗΟδ εδί ςρια1ί£ίέ άε 8ίναίβ(/έίβ8 άε ΤΙιεδεδ, άαηδ Ια νίε άε δίο 

ΤΙιεοάοΓε2 εί; Οαηιίεη ροΓίε εε ίίίχε δΐΐΓ αη δεεαη8. Ό’αρτέδ Κγπαΐαάίδ, 

8ΐναίέ^βΙβ8 δεΓαίΐ: ηηε ααίχε αρρείΐαίάοη άη δίχαίε^ε4. 

Τεΐδ δοηί: Ιεδ άίνεΓδ ΐίΐχεδ ςιιαίίί'ΐαηί; 1ε εοιηπιαηάαηΐ; εη ε!ιε£ άεδ 

ΐΓοαρεδ Βγζαηίάηεδ. II £αηί α]οα£εΓ, η Ια δέπε άεδ ίεπηεδ ρΐυδ Ιίηέ- 

ταίΓεδ ςιη’οίΐίείεΐ, 1ε ΐεπηε Ιχέδ §-εηεΓα1 άε ήγεμών6. ΡαΓίοίδ, άη τεδίε, 

1ε §έηεΓα1 εοππηαηάαηί: εη ε!ιε£, ά’ηηε ίαεοη ρΐιΐδ οη ιηοίηδ ίιηρΓονίδέε, 

ηε δειηΜε ανοίτ τεςυ αιιευη Ιίίχε πάΙίΐαίΓε. δοηδ Εεοη VI (886-912), 

1ε ραΐχίοε Οοηδΐαηίίη, ο επι τής τραπέζης, ιηαίίχε ά’ΗόΐεΙ, άίπ^εα ηηε 

εχρεάίίάοη εη δίείΐε6. Ώε πιειηε, εη 902, 1ε ραίχϊεε Ηίηιέποδ, 1ο£θΐΗέί:ε 

άη ΌΐΌΐηε, εοηιιηαηάα Ια §ταηάε εχρέάΐίίοη εη θείε7. ΑηραΓαναηΐ, 

ΗίΐΉεποδ, αίοτδ δίηιρίε ρΓοΙοαδεεΓείΐδ, αναίΐ: άίπ^έ ηηε εχρέάίΐίοη 

εοηίχε Εέοη άε Τπροΐί8. δοηδ Κ,οηιαίη 1^ Εέεαρεηε (919*944), 

ΓεεΙειίΓ άεαη, αηείεη εΐεπ: ε£ ραΓαάγηαδΐε9 ε£ ςηε πεη ηε άέδΐ§;ηαίί: 

ροηΓ εχεΓεεΓ ηη εοηιηιαηάεηιεηί; ΓηίΙίΐαίΓε, εοπηηαηάε ηηε εχρέάίΐίοη 

εοηίχε Ιεδ ΒηΙ^αΓεδ 10. Ρεηάαηΐ Ια ηιίηοπίέ άε Βαδϋε II, 1ε ρΓοίιονεδΐίαπτε 

εηηηηηε Εέοη οοπιηιαηάε Γαππεε ίηιρέπαίε εοηίχε Βατάαδ δΙάεΓΟδ τέ- 

νοίϋέ11; ΝΐεέρΗοΓε III ΒοΙαηίαΙε (1078- ιοδι ) εοη£ίε αη ρΐΌίονεδΐϊαίΓε 

1 Ο. 8οΗ1υπι8εΓ£6Γ, 3ϊ£ϊ11ο£γ., ρ. 103, η° 4 εί 362. Οί. ϋη 03η?ε, 
01θ53. 5.ν. 

2 Ε. Κητΐζ, ϋεδ ΚΙεπΗοΓδ Θγο£ογϊο3 ΒεποΗΙ ΗΗεΓ ΕβΠεη, \νιιηά6ΓΐΗ3- 
ίεη ιι. ΤΓ&ηδΙαΐίοη άετ Η1. ΤΗεοάοΓ» ν. ΤΗεβδαΙοηΐΗε. ΜέιηοΪΓεδ άε 1’Αε. Ηηρ. 

άθ5 3ο. άε 81 ΡεΙ:εΓ38οιΐΓ£ VIII6 $επε VI, I, 1902, 32, 28. 
3 Ο. 5οϊι1υΐΗβ6Γ£θΐ·, 8ί£ΐ11., ρ. 365· 
4 3ί. Ρ. ΚγΓΪΗ,Ιίϊάίδ, ΒυζαντιναΙ Μελέται, II - V. ΤΗ6553ΐοηις[ΐΐ€ 1939) 29Ι- 

5 Αίΐαΐεΐαίε ς[υ&1ΐίίε αιηδί ΙΊιέίεΓΐ&Γςυε ΟοηδΙ&ηίίη εοηιηι&ηά&ηΐ εη οΐιεί 
άεβ ΐΓοηρεβ 8γζ3ηί;ΐηε3 οοηίΓε Ιεδ Ρεϊοΐιέηέ^αεδ, 3οα5 Οοηδίαηϋΐη IX Μοηο- 
ηιαηυε (1042 - 1054 ) ( Αίΐαΐείδίβ 33 )· 

6 ΟεάΓ, II, 235 5 Ο-Γαιηπι. 266 ; ΤΗ. ΟοπΙ. 356, 7°4. ^52 ; ΖοηαΓ. III, 442· 
7 ΟεΓ. II, 44. 651· Οί· Εεο ΟΓαιηιη. 280-281 ; ΟεάΓ. II, 266; ΤΗ. ΟοηΙ. 

371 - 372, η\ο. 
8 ΟεάΓ. II, 462. 

9 Εεο ΟΓ&ηιηι. 305 > ΤΗ. Οοηί. 399, 891. 
10 ΟεάΓ. II, 299; Τεο ΟΓ&ηιιη. 3°δ; ΤΗ. Οοηί. 401, 703, 893· 
11 ΟεάΓ. II, 424 - 427 ί Ζοπ&γ. III, 54Ι*543· 
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εηηηςηε }εαη, Ια άίΓεοίίοη άεδ ορεΓαίΐοιίδ εοηίΓε ΝίεέρΙιοΓε Μέΐίδδέηε 

τενοΐΐέ1. Οη ρουπ-αίΐ: ηιηΙίΐρΙϊεΓ Ιεδ εχεπιρίεδ. 

Οε ρΐηδ, α ραΓΐΐΓ άη ΧΙΙε δίέείε, α ραΠ: 1ε £Γαηά άοηιεδίίςηε, εΐιεί 
δηρΓέηιε άεδ αηηέεδ, οη ηε τεηεοηίίΓε ρΐηδ άε ίήΐχεδ ρηΓειηεηί; ηιίΙίΐιαΐΓεδ, 

εοιηροΓίαηΙ; ΓεχεΓοίεε ά’ηη εοιηηιαηάεπιεηί: άέίεΓηηηε. Εβδ §;έηέΓαηχ 

εη ε1ιε£, ςηί άΐτί^-επί; Ιεδ εχρέάίΐίοηδ, δοη£ άέδί§ηέδ ηοη ραΓ άεδ §;Γαάεδ, 

πιαίδ ραΓ Ιεδ ΐίΐΓεδ άεδ ε1ιαΓ§;εδ αηΐίςηεδ ςη’ίίδ οη£ οΜεηηδ. Ιαάίδ, Ιεδ 
ε!ιε£δ ά’αΓηιέε, α εδΐέ άε ΙεηΓδ ήίΓεδ ηιίΙΐίαίΓεδ άε άοηιεδίίςηε, άηε, 

εαΐέραηο, δίΓαίέ^ε, ε£ε., ροΓίαίεηΙ; άεδ ίίίΓεδ ηοΙ)ί1ίαίΓεδ, ρΓοΙοδραΛαίΓε, 

ραΐίϊεε, ιηα§ίδ£Γθδ; ηιαίδ, α ραΓίΐΓ άη ΧΙΙε δϊέείε, Ιεδ ίίΐΓεδ ηιίΙΐίαίΓεδ, 
ρΓορΓειηεηΙ; άίΐδ, ηε δοη£ £εηέΓα1εηιεηΙ: ραδ ίηάίςηέδ ; οη ηε δϊ^ηαίε ςηε 

Ια εΙιαΓ&ε αηΐίςηε, ναΐαηί ίίΐΓε ηοΙοΠίαίΓε, άοηϋ 1ε εΗε£ ά’αΓηιέε έίαΐΐ; 

ροηΓνη. Εε5 §έηέΓαηχ ε£ £εηεΓαηχ εη ε1ιε£ δοη£ έεΐιαηδοη, §Γαηά 

ραρίαδ, ρΓοΙοδίΓαΙΟΓ, ρΓθ£ονεδ£ίαίΓε, ρΓΟίονεδίίαΓίΙιε, ηιαιίΓε ά’ΐιδίεΐ, ε£ε. 

Κ.. ουίΕΕΑΝΕ 

1 Νίο. ΒΓ}'εηηε 158-160. 
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ΙΝϋΕΧ 

I. Ιηάβχ ά©3 ηοιηδ άεβ ρβτδοηηβδ. 

Αβάέΐαδ, ηιοηοδίΓΕίε£ε 38. 

ΑάΓΕίθδίοδ, δίΓΕίέΐΕίε <3ε ίοηί ΓΟπεηί 
48, στρατηλάτης τής ’Ανατολής άπάσης 

48. 

Αέίίοδ, ηιοηοδίΓΕίέβε άεδ ΑηΕίοΙίςυβΒ 

38, ηιοηοδίΓΕίε£ε άε ΓΟρΒ&ίοη 38, 
μονοστράτηγος εις τε την Θράκην και 

Μακεδονίαν 38. 

ΑΙεαΙιίοΒ, είΓΕίέΐΕίε ά’ί^γρίε 49. 

Α&οιιηι, δίΓΕίέΐΕίε ά’ΙΙΙγπεηηι 49. 

Αίεχϊβ (ΙεΓ) Οοηιηέηε, εοπιηΐίΐηάΕηί εη 
εΐιεί άεδ ίΓοηρεδ άΌεείάεηί 57. 59, 

εοπιηίΕηάΕηί εη εΐιεί άεδ ίΓοηρεδ 
άΌπεηί 57, άοηαεβίΐςηε άΌοοϊάβηί, 

άοΓηεδίίςηε (3ε δείιοΐεδ άΌεείάεηί 

57, £ΓΕηά άοπιεδίίςπε 58, <3ιιο ά’Οε- 

εΐάβηί; 57, εχΕΓςαε άεδ Επηέεδ 
άΌεείάεηί 58, δίΓΕίΕΓςηε 61, 3ίΓ&- 

ί&£ε-αηίο]ΐναΙδΓ, βΙγΆ.&%ζ-αυ,ΙοΗναΙόν 
άΌεείάεηί 42, βίΓΕίορέάΕΓςηε (3ε 
ΓΟπεηί 57, αρχών ιών εσπεριών τα¬ 

γμάτων 59, εξαρχος των δυτικών στρα¬ 

τευμάτων 58, στρατάρχης 61, στρατηγός 

αυιοκράτωρ τής εσπερίας 42, στρατοπε¬ 

δάρχης τής εω 57. 

ΑιηΕηΙίοδ, δίΓΕίέΐΕίε 45. 

ΑηΕίοΙίοδ, δίΓΕίέΙαίε 56, ενδοξότατος 56, 

μεγαλοπρεπέστατος 56. 

Αηάτέ, εηβίεηίΕΠ-ε 46. 

Αη<3Γέ, άοπιε3ίίς[ηε άεδ δεΗοΙεδ, πια^ί- 

8ίβν, βΐΓ&ΙέΙ&ίε 47. 

Απάτε 1ε βεγίΐιε, άοιηεδίίςηε άεδ 
δεΙιοΙεδ, ραίπεε, δίΓΕίέΐΕίε 46. 

ΑηάΓοηϊε Οοιηηέηε, άηε <3ε ΟΐΗεΐε, 

δίΓ&ίέ^ε-Ωΐίίο/ο’αί^Γ, δίΓΕϊέ§;ε-αΐίίο- 

Ιιναίΰν <365 ορέΓΕίίοηδ <3ε £ηεπε 42, 

στρατηγός αντοκράτωρ τον πολέμου 42. 

Αρίοη, ρ&ίπεε 52, από στρατηλατών 52. 
ΑΓάΕΒοηποδ, ρΕίπεε 47, δίΓΕίέβε 53, 

ΒΐΓχίεΙ&ίε άΌπεηί 47. 53. 

ΑΓέοβϊηάε, εοππηΕηάΕηί εη εΐιεί (3εδ 
ίΓοηρεδ άΌπεηί 36, δίΓΕίβίΕίε άΌ¬ 

πεηί 44. 47. 53, στρατηλάτης Ανατο¬ 

λής 44. 53, στρατηγός τής έώας 36. 53. 

Αγ£υγο5, ΕυδίΕίΙιε, Ιι^ροδίΓΕίευε (3εδ 
ΑπΕίοΙίςυεδ, ρΕίπεε 43. 

Αγ^τοβ, Μ&ΠΕηοδ, ΟΕίέραηο άΌεεί¬ 

άεηί 58, εοπιηίΕηάΕηί 1ε3 ίΓοηρεδ 
άε Τ1ΐΓΕεε38, ηιοηοδίΓΕίέ^ε <1ε Με- 

εέάοίηε, ρχίηεε 38. 58. 

Απχηίίέδ, ΟοηδίΕηίίη, ανΗΗδη, εοηηπίΕη- 

άηηϊ εη ε5εί <3ε Γ&πηέε άΌεείάεηί, 

ΓϋΕ^ίδίΓΟδ 58, αρχών τής Δνσεως 58. 

ΑπΕηίίέδ, ϋ&νί<3, εοηπηβηάΕηΙ εη εΐιεί 
άεβ ίοηίεβ Ιοβ ίΓοηρεδ <3ε 1ε τέβΐοη 
<1ε 8&ορ1]ε 40, δίΓΕίέβε-αΐίίολ-ί'αίόΓ 
40. 

Αδρίέίέδ, δίΓΕίορέάΕΓςιαε άε ίοηί ΓΟ- 

πεηΐ 57, στρατοπεδάρχης πάσης Ανα¬ 

τολής 57. 

ΒΕβηέδ, δίΓΕίε^ε εοηίΓε Ιεδ Αγε503 53, 

ΒίΓΕίεΐΕίε 46. 53. 

Βεοοιιπο3, δίΓαίέΐΕίε 45. 

ΒΕάουΕποδ, ειίΓορΕίΕίε 40, δίΓΕίέβε 
εοηίΓε Ιεδ Ηχιηδ 53, δίΓΕίε^ε-ακίο- 

ΚναΙόν άεδ ίΓουρεδ ά’ΙίΕΐίε 40, δίΓΕ- 

ίέ^ε άε δεγί&ίε 50. 53. 

ΒΕΓάΕηΐοδ, ιηοηοδίΓΕίέ^ε άεβ είης[ ίΐιέ- 

ωεδ ά Οπεηί 38, μονοστράτηγος των 

πέντε ϋεμάτων των κατά την * Ανατο¬ 

λήν 38. 

ΒΕΓάΕδ, ίίΐδ άε ΚοΓάγΙέδ, £οηνεπιεηΓ 
άε 1ε ΜΕοέάοίηε ίΓΕηδάΕηηβίεη- 
ηε 49. 

ΒΕΓάΕδ Ρ5ο1γε3, άηε 56. 

ΒΕΓάΕδ δΙίΙέΐΌδ, εοηιηίΕηάΕπϊ εη οΗεί 
άε3 ίΓοηρεδ ά’ΟΓΪεηί 57, εοηιιηΕη- 

άΕηί εη οΗεί άεβ ίΕ^ηιεδ 57, άηε άε 
ΜέδοροίΕηιΐε 49. 55. 57, ηΐΕ^ίδίΓΟδ 
55, δίΓΕίέΐΕίε άε ίοηί ΓΟπεηί 48.55. 

57, στρατηλάτης και πάσας νφ’ έαντον 

εχων τάς έώας δυνάμεις 55, στρατηλά¬ 

της πάσης Ανατολής 55. 

ΒΕΓδΕΟΕ, ΕΗ&δ, « ίΓ65 ΐΙΙΐΙδίΓε δίΓΕίεΐΕ- 
ίε * 46. 

1 
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ΒέΙίδΕΐΓε, εοηιηίΕηάΕηί εη εΐιεί άεδ 
ϋΓοηρεδ ά1 Οπεηί 36, νηαφΑίβτ τηίϋ- 

Ιιιηι ρβ'ι' ΟΗβηΙβιη 39, τηοηοδΐΓΕίέ§ε 
άε ίοηί ΙΌπεηί 37, δίΓΕίΕΓςηε 61, 

δΐΓΕίέ§;ε-αΐίίοΑ?’αίόί' 39, δίΓΕίέΐΕίε 45, 

δίΓΕίέΙαίε άΌΓίεηί 48, στρατηγός αύ- 

τοκράτωρ εφ' άπασιν 39, στρατηγός τής 

έώας 36. 

ΒοπίΕδ « Ιε δεγίΗε οη Μγδίεη >, εΐΐι- 

ηΕΓηιαε, ρΓΟίορΓοέάτε 60. 

ΒοίαηΐΕίε, ΝϊοέρΙιοΓε, ΕΓεΙιΐδίΓΕίέκε 
42, αρχιστράτηγος 42. 

Βοιιζέδ, εοπιηίΕηάΕηί εη εΒεί άεβ ϊγοιι- 

ρεδ άΌπεηί, στρατηγός τής έφας 36. 

ΒΓΕΠΕδ, ΝίεοΐΕδ, Ιι^ροδίΓΕίε^ε 43. 

ΒΓγεηηϊοδ, ΝίεέρΙιοΓε, εοιηΐΉΕηάΕηΐ εη 
ε5εί εοηίΓε Ιεδ ΡείοΗέηέ^ηεδ, είΐι- 

ΠΕΓςυε, ρΕίπεε 60, 5ίΓΕίέ§;ε-αΜίο- 

ΙτναΙότ άεδ ίΓουρεδ άε Μ&εέάοίηε 
41, έ&νάρχης 60, στρατηγός αντοκράιοιρ 

τών Μακεδονικών ταγμάτων 41. 

ΒΓγεηηΐοδ ναίΕίζέδ (ΧΙ«δ. ) εοηδίιΐ, 

ρΕίΓΐοε, δίΓΕίεΐΕίε ά’Οεεΐάεηί 52. 

ΟΕΒΕδϊΙΕδ, ΟοηδίΕηίίη, εοππηΕηάΕηί εη 
εΐιεί άεδ Επηεεβ άΌεείάεηί, ρΕ- 

ίήεε 57, δουξ τής Δϋσεως 57. 

ΟΕίΕίΙοΓΕδ, ^εΕη, ΕΓΐάΐέ£έΙέ5, ρΓΟίΟδρΕ- 

ί5ΕΪΓ0 60, αρχηγέτης τής Δνσεως 60. 

ΟΙίΕΐεοίοηΒϊδ, ΤΙιεορΗ^Ι&είβ, ΕΓΐί1ιέ§έ- 

ίέδ, εοπιηίΕηάΕηί εη ε5εί άεδ εγ- 

ηιεεδ άΌεείάεηί, ρΕίΓΐοε 60, αρχη¬ 

γέτης τής Δνσεως 60. 

Οοηιεηΐίοΐοδ, οοιηηίΕηάΕηί εη οΗεί άεδ 
ίΓουρεδ άΌεείάεηί, εοπιηίΕηάΕηί 
εη οΗεί άεδ ίΓοαρεδ άΌπεηί, δίΓΕ- 

Ιέ§ε ά’ΕιίΓορε, δίΓΕίέ^ε άΌπεηί 
36, στρατηγός τής Ανατολής 36. 

ΟοηδίΕηίίη, ΙιέίέπΕπ^ηε41. 62.5, £ΓΕηά 
ΗείέπΕΓςηε 41, δίΓΕίέ£ε-αΜίο&Γαίό>· 

41, εοπιηίΕηάΕηί Ιεδ ίΓοιιρεδ εοηίΓε 
Ιεδ Ρείεϊιέηέ^υεδ 41. 62.5, ήγεμών 
41. 

ΟοηδίΕηίίη, δίΓΕίέΐΕίε, δίΓΕίεΐΕίε άε 
Μ^δίε 49. 

Οοηδί&ηΙίη (ΙΧ« δ. ? ), δίΓΕίέ^ΕΓςηε ίηι- 

ρεΓΪΕΐ άε Τ^εδδΕίοηϊ^ηε 61. 

ΟοηδίΕηίίη, εηε£ ά’ηηε εχρέάίίίοη εη 

δίείΐε, ΕΠΕΪΐΓβ ά’ΒόίεΙ, ρΕίΓΐοε 62, 
ο έπ'ι τής τραπέζης 62. 

ΟοβιηΕδ (VII® 3.) εοηπηεΓείΕΪΓε §έηέ- 

γεΙ άε ΓΗεΙΙεδροηί, δΐΓΕίέΐΕίε 51. 

Οπηίίέδ, Ρτοεορε, δίΓΕίέΐΕίε 47. 

ΟγΓίΙΙε (δοιίδ ΑηΕδίΕδε ιεΓ), δίΓΕΐέΐΕίε 
άε ΤΗγεοο 50. 

Ο^γΠΙθ ( δουδ ΗεΓΕεΙίηδ ), δίΓΕίέΐΕίε 46. 

ϋΕΐηίεη, δΪΓΕίέ^έίβδ 62. 

Οίο^επίΕποδ, δίΓΕίέΐΕίε άΌπεηί 47, 

από στρατηλατών 52. 

ϋοηΙίΕδ, ΙεΕη, ΕΓεΙιίδίΓΕίέ^ε 42, οοβεγ 
42, δίΓΕίθ^ε-αΜίοΑπαίόί’ 42, αρχιστρά¬ 

τηγος 42. 

ΕηρΓΕχίοδ, δίΓΕίέΐΕίε άε 8ίεί1ε 50. 

ΕιΐδίΕίΗε, νηαβίδίβν νηίΐΐΐηηι ρναβ&βηία- 

ΙΪ8 44. 

Εηίΐι^ιηίοδ, 8ΐναΐέ$βΐέ$ άε ΤΗέ5εδ 62. 

ΟΕΪΠΕδ, δίΓΕίέβε, δίΓΕΐέΙαίε 52, στρατη¬ 

λάτης Ιππικής τε και πεζικής 44. 

ΟεπηΕηοδ, δίΓαηίοΐιναΐδτ 39, αν- 

τοκράτωρ τον πολέμου 39. 

ΟοάίΐΕδ, βίΓΕίέΐΕίε 49. 

ΟΓββοποδ, εοπιηίΕηάΕηί εη εΐιεί άεδ 
ΕΓηιέεδ άΌεείάεηί, άηε άε ΤΙαεδ- 

δΕίοηΐςηε 59. 

ΗΕΓΠίΕοε 45, ηιαρΐ8ΐβν τηίΐίίηηι μναβ- 

8βηίαΙΪ8 44, στρατηλάτης του μεγάλου 

πραισέντον 44. 

ΗεΓΕεΙίηδ, ηιοηοδίΓΕίέ^ε 37,6, ιηοηο- 

δίΓΕίέ^ε άε ίοηδ Ιβε ίΐιέηιεδ εχίέ- 

ΓΪεηΓδ άε ε&ναΐεηε 37, μονοστράτηγος 

πάντων τών έξω καβαλλαρικών ϋεμά¬ 

των 37. 

ΗεΓηιοβ·έηε, δίΓΕίέ^ε 53, δίΓΕίέΐΕίε 44. 

45. 53, ο τήν Ιππικήν δύναμιν επιτε¬ 

τραμμένος στρατηγός 44. 

ΗεΓνέ 1ε ΡΓΕηοορουΙε (ΧΙ«3.), δίΓΕ- 

ίέΐΕίε άΌπεηί, πίΕ^ίδίΓΟδ, νεείίδ 52, 

Ηίηΐθποδ, εΐιεί ά’ηηε εχρέάίίίοη εοη¬ 

ίΓε Εέοη άε Ττίροΐί, εΐιεί ά’ηηε εχ¬ 

ρέάίίίοη εη ΟΓείε, Ιο^οίΗέΙε άη 
άΓοπιε, ρΕίπεε, ρΓοίοΕδεεΓείίδ 62. 

ΗγρΕεε, ιηαρώίβη πάΐίίηπι ρνανΒβηΙαΙίβ, 

44, ρΕίπεε, δίΓΕίέΐΕίε άΌπεηί 47. 
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Ι11ιΐ8, δίΓΕίέΐΕίε ά’Οπεηί 44. 47. 

Ιτέηέε, δίΓΕίέΙβίε 45. 

ΙδΕΕε Οοιηηέηε, άοιηεδίϊςηβ ά’Οπεηί, 

£ΓΕηά άοηιεδίΐηηε, δίΓΕίε^ε-αιάο- 

ΙίΓαίόΓ 41. 

^Εη ι6Γ Τζΐιηϊδίίέδ, άοπιεδίΐςαε άεδ 
δείιοΐεδ, δίΓΕίέΐΕίε 47. 

ΙεΕη άε ΟΙίΕίάέε, δίΓΕίέ&ε άε ΟΗεΙ- 

άέε 58, δίΓΕίέΐΕίε άε ΟΙίΕίάέε 49. 53. 

ΙεΕπ Οοιππέηε, εοηιηίΕηάΕηί εη εΐιεί 
άεδ ίΓοηρεδ ά’Οεοϊάεηί, ειίΓοραΙ&ΐε 
59, αρχών των τής Δύσεως ταγμάτων 59. 

Ιθεπ, εΐιεί άεδ ορέΓΕίίοηδ εοηίΓε Νΐεέ- 

ρΙιΟΓε ΜέΙίδΒέηε, ρΓοίονεδίΪΕΪΓε 63. 

^επ, εΐιεί ά’υηε εχρέάίίΐοη εοηίΓε 1ε3 

ΒαΙ^ΕΓεβ, ρΕΓΕάγηΕδίε, ΓεείευΓ 62. 

^επ ( VI - VII6 3.), δίΓΕίέΐΕίε 51. 

Ιεαη ( VII6 3. ), δίΓΕίέΐΕίε 52. 

.ΙΟΓάΕηέδ, νηα^Ϊ8ΐβτ πιίΐϋιηη ρβν Ονϊβη- 

Ιβηι, δίΓΕίέΜε ά’Οπεηί 44. 47, 

στρατηλάτης τής * Ανατολής 44. 

,ίοδερίι, ραΓ&1ίϊηιοιηέηε 40. 

.Ιονίεη, εοηιίε άεδ άοιηεδίϊηηεδ, δίΓΕ- 

Ιέΐαίε 44. 45. 

Ιιΐδίϊη, δίΓΕίέΙαίε άε Μγδϊε 50. 

^δίΐη, ίϊΐδ άε ΟβτηίΕηοδ, δίΓΕίέβε-αη- 

ΙοΚναίδν άεδ ΙεΓΓΪίοΪΓεδ άε 1ε Οοΐ- 

εΐηϊάε εί άεδ ίΓουρεδ ά'Απηέπΐε 39, 

στρατηγός αντοκράτωρ των τε κατά την 

Κολχίδα χώραν και των εν Αρμενία τα¬ 

γμάτων 39. 

χΐδίίηΪΕηοδ, εοιηηίΒηάΕηΐ επ εΐιεί άε 
ίοιΐ3 Ιεδ ^έηέΓΒΐιχ άε Γαηηέε γο- 

ιη&ΐηε άβηδ ίοαί ΓΟπεηί 39, εοιη- 

πίΕηάΒηί εη οΐιεί άεδ ίΓοηρεδ ά’Ο- 

πβηί 36, άηχ τοπιαηχ ιηΐΐίΐΐεε εί 

ιηαρίβΙβΓ τηίΐϋν,τη ΟνίβηΙίδ, ραίπεε, 

δίΓΕίέ%ε-ανΙθΗτα16τ 39, στρατηγός τής 

Ανατολής 36. 

Ιιΐδίίηΐεη ι^, εέδΒΓ, ιηοηοδίΓΕίέ^ε 
ά’Οεοίάεηΐ 37, μονοα ιράτηγυς των 

"Ρωμαίων ταγμάτων 37, στρατιάρχης 61. 

Καΐοηηη.103 ά’ΑΙεχαηάπε, αρχηγός επί 

τατς νάνοι 59- 

Κβδραχ, ΚβΙβΕβΙοπ, δίΓΒίέΙδΙε άε 
Τ1ιε35&1οηϊςιηε 51. 

ΚΒίαίΒ, Ιεδη, βρίίΐΌ'ροβ, ^οιινεΓηειίΓ άε 
1’ΟδΓοέηε 46. 

Καί3ΐί&1οη, δίΓΒίέΙδίε άε ΤΙιεδδΒΐίε 50, 

Θετταλών στρατηλάτης 50. 

ΚΒίδΙίΒίοη ΚΒδρδχ, εί. Κδδρδχ, Κβ- 

ίαΕίΐΙοη. 

ΚέΙίΒηηιέηοδ, ΚΒίΒΕΒίοη, δίΓΒίέΐΒίε 
ά’Οπεηί 41. 48. 

ΚέΓγΕοδ, δίΓΒίέΐΒίε 45. 

Κοπϊγΐέδ, στρατηγός εν Μακεδονία 49. 

Κοίί3η&5, δίΓΒίέΐΒίε ά’Οπεηί 48. 

Κοιχι-Εοιιαβ, Κ,οπίΒΐη, άοιηεδίίςαε άΌε- 

είάεηί (?), ηΐΕ^ίδίΓοδ, βίΓΕίέΐΕίε ά’Ο- 

πεηί 48. 

ΚιΐΓίοδ, ^&η, τηα(/Ϊ8ΐβν ηιΐΐϋηηι ρνχ- 

ββηίαίίβ 44. 

Εέοη, εοηιηίΕηάΕηί Γ&ηηέε ίιηρέπΕίε 
εοηίΓε ΒΕΓάΕδ 81ί1έΓθ3, ρΓΟίονε- 

δίΪΕΪΓε 62. 

Εοη^ϊη, τηα()ί8ΐ6ν νηΐΐϋηηι ρηχδβηίαΐΐβ 

44, στρατηλάτης πραισέντον 44. 

Μαηίαΐεέδ, Οεοτ^εδ, πίΕβίδίΓΟδ 41, 31γβ- 

ίέ§ε-α«ίο&ί·αίόΓ άεβ ΪΓοηρεδ <3’ΙΙε- 

Ιϊε 41, στρατηγός αντοκράτωρ των εν 

Ιταλία ταγμάτων 41. 

Μηηυεί Οοίηηέηε, ρεΓε ά’Τ533ε ι6Γ 
Οοηιηέηε, 5ίΓ3ίέ2ε-«Μίο*τ<χ*<5)’ 0ε 

ΪΟΙίί ΓΟπεηί 41, στρατηγός αντοκρά- 

τωρ τής έφας άπάαης 41. 

ΜΕηηεΙ Οοηιηέηε, Ιγογο ά’ΑΙεχίδ ι6Γ 
Οοηιηέηε, 3ίΓ3ίέ£β-αηίοΑ:ναίόί’ <Ιε 
ΓΑδίε εηίίέΓέ, 5ίΓ3ίέ^ε-αΐίίο^ί,α<δΓ 
άεβ ίΓουρεδ ά’Οπεηί 42, στρατηγός 

αντοκράτωρ τής Ασίας άπάαης, στρα¬ 

τηγός αντοκράτωρ των εφων ταγμά¬ 

των 42. 

Μ&ηηεΐ, άοηιεδίίςηε άεδ δείιοΙεΒ, 5ίΓ3- 

ίέ^ε «3εδ ΑηΕίοΙΐςηεΒ, 3ίΓ3ίέ§ε <1ε8 

ΑΓπιέηΐΕςαεΒ, 3ίΓ3ίέΐ3ίε 46. 

Μαηηεΐ ΓΑηηεηϊεη, 5ίΓ3ίέΐ3ίε 0*0- 

ΓΪεηί 48. 

ΜΕΓεεΠυδ, ΒίΓΕίέΙηίε 45. 

ΜΕΓοΐαηηΒ, βίΓΕίέΙηίε 45. 

ΜαΓΟΪβη 52.4, ηια<μ$ίβν ηιΐΐίΐηηι ρνχΒβη- 

ίαίίδ 44.' 

Μ3ΓΪΕΠ03 (VII6 3. ), δίΓΕίέΐΕίε 52. 

Μαπεη (VII6 5. ), δίΓΕίέΐΕίε 52. 

ΗΕΓίϊηοδ 39, εοηιηΐΕη<33ηί εη εΐιεί άεδ 
ίΓοηρεδ ά’Οπεηί 36, στρατηγός τής 

Ανατολής 36. 

ΜΕΐιπεε, εοηιίε <3εδ ΕχειιΒΐίεηΓδ, δίΓΕ- 

Ιέξε-αιιίο&'αίόν άε3 ίΓοηρεβ άΌ- 

Γΐεηί 39, δίΓΕίέ^ε^-αυ,ΐοΐίταΐόν 0ε3 

ίΓοηρε3 ορέτΕηί εη Αππεηΐε 40. 

Μέΐΐδδέηε, ΝΐεέρΙιοΓε, εοηιπίΕηάΕηί 
1ε5 ίΓοηρεβ θα ΐΐιέηιε εί ίοηίεδ 1ε 
ίΓουρεδ άε ΓΑη&ΙοΙίε 38, εοηιηίΕη- 

ΟΕηί εη εΐιεί άεβ 3Γπιέε3 (ίΓοηρεδ ) 
βγζΕηίίηεδ 60, πιοποδΐΓΕίέ^ε άεδ 
ΑπΕίοΙΐςαεδ 38, ρνοβχανίίΗόη 60, 

προεξάρχων 60. 

ΜέΓΕαι, κέηεΓΕί ΡεΓβε, ρΓοίοδίΓΕίέ^ε 
43. 60, πρωτοστράτηγος 60. 

Μοδέΐέ, Αίεχΐδ, άαε άε δΐείΐε, δίΓΕίέ- 

ΐΕίε 46. 

ΜοιίδοηΙΠςέβ, δίΓΕίέΐΕίε (3ε ΟερΙίΕΐέ- 

ηΐε 51. 

Μαηάηδ, δίΓΕίέΐΕίε ά’ΙΠγπε 49. 

ΜηδίΕΐτοη, Ιββη, 3ίΓΕίέΐΕίε ά’ΑΓηιε- 

ηίε 49. 

ΝΕΠιρϊίέδ, εοηιπίΕηάΕηί 0ε 1ε Οεγ^ο 
νΕΓΕΠ^ίεηηε 59, αρχηγός 59. 

ΝΕΓδέδ, 3ίΓΕίέ§ε-αΜίοΑ;Γα<6Γ 39, αυτο- 

κράτωρ τον πόλεμόν 39, οτρατ^^ός αν¬ 

τοκράτωρ 39. 

ΝΕΓδέδ, εοηιίε άεδ ΡέάέΓέδ, εοηιπίΕη- 

<3επΙ εη εΐιεί Γεχρέάΐίΐοη εοηίΓε Ιεδ 
ΡεΓδεδ, ΙιγροδίΓΕίέ^ε, δίΓΕίέβδ 43. 

Νε3εγ, δίΓΕίέβε 49, δίΓΕίέΐΕίβ όε Βα- 

εεΙίΕΐτεδ 49. 53. 

ΝΐεέρΙιοΓε, τεείεαΓ 41. 48. 59, δίΓΕίέ- 

Ζζ-αηίοΚναΙόν οοηιπίΕηύΕηί Ιεδ ΪΓοα- 

ρεδ εοηίΓε Ιεδ Ρείοΐιέηέ^ηεδ 41. 

48, αρχηγός 41. 59. 

ΝΐεέίΕδ, ηιοηοδίΓΕίέ^ε 37. 

ΝϊεοΐΕδ, <3οιηε$Ιίς[ηε άεδ δείιοΐεδ ά’Ο- 

πεηί, ρΓοέάΓε 57. 

Νΐΐίέίέδ, Ιι^φΟδίΓΕίέ^ε 43. 

ΟηίΕίοδ, δίΓΕίέΐΕίε άα Ρέίοροπηέδε 50. 

ΟαΓΕηοδ, ΝίεέρΕοΓε, εοηιηίΕηάΕηί εη 
εΐιεί άεδ Επηέεδ ά’Οεεΐάεηί, ηΐΕ- 

^ϊδίΓΟδ 59, άρχο)ν τής Δύσεως 59, αρ¬ 

χών πάαης Δύσεως 59. 

ΡΕίΓΪεε, στρατηλάτης τής ’Ανατολής 47. 

Ρεϊπ1πο5, ηιαςίδίβν ιηΐΐϋν,ιη ρνεβδβηία- 

ΙΪ8 45. 

ΡείΓΟΠΕδ, 3ίΓΕίέ§ε 53, 5ΪΓΕίέΐΕίε ά’Ο- 

πεηί 48. 53. 

ΡΜΙίρρΐεοδ, εοηιπίΕηάΕηΙ εη εΐιεί άεδ 
ίΓοηρεδ ά’ΟΓΪεηΐ 36, στρατηγός τής 

έφας 36. 

ΡΐιοΙίΕδ, Εέοη, εοηιπίΕηάΕηΙ εη εΐιεί 
άεδ ΕΓηιέεδ ά’Οεείάεηί 36. 60, εοιη- 

ηΐΕηάΕηί εη εΐιεί άεδ ίΓοηρεδ ά’Εα- 

Γορε 60, εαΓορΕίαίε 56, ρ&ίΓίεβ 36, 

ΗαίανΙίΗόη 60, των τής Ευρώπης ατρα- 

ιιωτικών καταλόγων κατάρχων 60, σιρα- 

τηγός των δυτικών 36. 

ΡΙιοΕαδ, ΝΐεέρΙιοΓε (II), ρΓοίοδίΓΕίέ- 

ςε 43, δίΓΕίέ^ε, δίΓΕίέ^ε-ακίοΑ^αίόΓ 
ά’Αδίε, 3ίΓΕϊζ%&-ακΙο1ςναΙόν εη 0γ6- 

ίε, δίΓΕίέ^ε άεβ ΚοηίΕΐηδ, ίαφηα- 

ίαι*Λ/ιέδ 40. 

ΡίεΓΓε, οοηιηίΕηάΕηί εη εΐιεί άεδ εγ· 
ηιέεδ ά’Οεεϊάεηί, δίΓΕίέ^ε άε ΊΊιγε- 

οε 36. 

ΡίεΓΓε, δίΓΕίέΐΕίε 45. 

ΡίεΓΓε, ρΕίΓΪεε, δίΓΕίορέάΕΓ<ιαε 57. 

ΡΙϊηίΙίΕδ, εοηδηΐ, δίΓΕίέΐΕίε 44, ίππον 

τε και πεζής στρατιάς ήγεμών 44. 

ΡοΙγείίΓοηοδ (VII6 δ. ), δίΓΕίέΐΕίε 52. 

Ρπδοοδ, οοηιηίΕηάΕηί εη εΐιεί άεδ 
ίΓοηρεδ ά’Οεείάεηί, εοηιηίΕηάΕπί εη 

εΐιεί άεδ ίΓοηρεδ ά’Οπεηί, δίΓ&ίέβε 
ά’ΕηΓορε, δΪΓΕίέ&ε άε ΤΙίΓαεε 36, 

οιραΐί;/όί τής Ευρώπης 36. 

ΡΓοεορε, ρΕίπεε 44, δίΓαίέΐΕίε άΌ- 

Γΐεηί 44. 47. 

Ρτοεορε, ρΓθΐονε$ίΪΕΪΓε 50. 

Ρίοίοχηέε, ^οανεΓηεαΓ άε 1’ΟδΓθέηε, 

δίΓΕίέΐΕίε 46. 

Κ1ΐΕΐ)άοα1ί1ιο5, δίΓΕίέΐΕίε άε ϋγΓΓΕ- 

εΐιϊηηι ( ϋϋΓΕζζο) 51. 

ΕοηίΕΐη IV ϋϊο§;έηε, άαε άε δΕΓάΕΪ- 

§ηε 47, ηΐΕ£Ϊ5ίΓθ3 47. 55, ραίπεβ 
' 47, ρΓθΙοδίΓΕΐέ£6 43, δίΓΕίέΐΕίε 47. 

55, νεδίΕΓ^αε 47, ατρατηλ.άτης. 55. 

Κ,οηίΕίη δΕ1έΓ03 (XI6 δ. ), δίΓΕίέΙαίε 
52. 

ΧοηίΕηοδ, οοηιηίΕηάΕηί εη εΐιεί άεδ 
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ίΓουρεδ άε ΡΕίεδίίηε 57, αρχών τής 

εν Παλαιστίνη δυνάμεως 59. 

Κ,υίΐη, ρ&ίπεε 52, από στρατηλατών 52. 

8εΒογϊο3, δίΓΕίέ^ε άεδ ΑπηέηΪΕςυεδ46. 

8ε1Ϊπι, πιοηοδΐΓ&ίέ^ε 38. 

δεΕυηάΐηοδ, ρ&ίηεβ 47. 

8εΓ£ε (νίβ - νΐΙε δ. ), οοηδίιΐ (?), ?ηα- 

(/Ϊ8ΐβΓ πιίΐϋηιη (?) 51.8, δίΓΕίέΐΕίε 51. 

8εΓ§;ε (βουδ Ιηδίΐηϊβη ιεΓ), £οηνεΓ- 

ηειίΓ άε ΕΐΒγε, £οηνεΓηευΓ άε Τπ- 

ροΐΐ. δίΓΕίέ^ε ά’ΑΜςυε 50, δίΓΕίέ- 

ΐΕίε 46, δίΓΕίέΐΕίε άε ΤΒΓΕεε 50. 

8εΓ£οηΕ3, δίΓΕίέΐΕίε άε Όεγε 51. 

δΒοΐ’άΐΙέδ, Μίϋ'ϊηοδ, μέγας στρατάρχης 62. 

δοΐοπιοη ( νΐΙΙε - ΙΧ« 5. ), δίΓΕίέΐΕίε 52. 

8ροπ££Επο3, νοΒ ΤΒέοάοΓε 50. 

δίέρΒΕηε, δέΒΕδίορΒοΓε, δΐΓΒίέ£ε-Ευ- 

ΙοΒγεΙοΓ 41. 

βίΐΐΐεοη, ηιαρΐϋΐβν ιιίτίιιβρηβ πιίΐίϋεβ, 

δίΓΒίέκε 52. 

8ίΓΒίέ£ΐοδ, εοιηίε άεδ ΕΕΓ^εδδεβ 83- 

ΟΓέεδ 45. 

Βυιηιηηδ, άυε άε ΡΕίεδίίηε, δίΓΒίέ- 

ΙβΙθ 45. 

ΤΒΓεΒΕηεΐοίε, ΒΕδΠε, δίΓΕίέρε (?) 55, 

δίΓΕίέΐΒίε ά’Οεεΐάεηί 49. 55, στρα¬ 

τηλάτης τής Δύσεως 55, 

ΤευάεπεΒυδ, νηαρϊβίβν ηιϊΐϋηηι ρνεβ3βη- 

ΙαΙΪ3 44. 

ΤΒέοάοΓε (νΐε - VII6 8. ) δίΓΒΐέΐΒίε 51. 

ΤΙιέοάοΓε ( VIII* - ΙΧε δ. ) δίΓΒίέΐΕίε 52. 

ΤΙαέοάοΓε, άοητεδίΐςμιε ά’Οπεηί, δίΓΒ- 

ίέ^ε-αΜίολ^σΑ5γ 41. 

ΤΒέοάοΓε, εοηιΐε άε ΙΌρδίΒΐοη ίηιρέ- 

γϊβΙ, εχ-εοηδηΐ, Βγρο3ΐΓΒίέ§ε άε 
ΤΙΐΓβοε, ρΒίπεε 43. 

ΤΙιέοάοΓε άε ΜΐδίΒέε, δίΓΒίέ°;ε 59, αρ¬ 

χηγός 59. 

ΤΒέοάοΓε (δηΓηοηιηιέ δροη^αποδ), 

ίΓεδ δΒΐηί δίΓΕίέΙαίε 50. 

ΤΒεορεηιρίοδ, ρΓοίοδίΓΒΐέΐΕίε 52. 

'ΓΒοηίΕδ, άυε άε Οΐΐΐεΐε 42. 

ΤΐΒέεε II, εοπιίε άεδ ΕχεηΒϊίεηΓδ, 
3ίΓ3ΐ&£ζ-αν,Ιο1ϊπιΙόν 40. 

ΤίπιοδίΓΒίε, άυε άε ΜέδοροίΕΐηΐε, 31γβ- 

ίείπίε 46. 

ΤπίΒγποδ, ΤΒέοάοΓε, εοιηιηΒηάΒηΙ εη 
εΒεί άε$ ίΓουρεδ ά’Οπεηί 36, στρα¬ 

τηγός τής Ανατολής 36. 

ΤζΐιηΐδΕέδ, ^επ, εοιηηίΕηάΕηί εη εΒεί 
άεδ ίτουρεδ ά’Οπεηί, άοηιεδίΐςιυε 
(άεδ δεΒοΙεδ ) ά’Οπεηί, άυε 56. 

ΤζϊΙεβ, δίΓΕίέΐΕίε ά’Απηέηΐε 49. 

νηίΕίζέδ, Βεγεαπΐοδ ( εί. Βι-^εηηΐοδ 
ν3ί3ίζέδ). 

νίΙηΗεη, ιηαρΐ8ΐβτ ιηΐΙΐΐΗΐη ρηβββηία- 

ΙΪ8 44. 

Ζέηοη, ιηαρίβίβν υιίΐίίιιηι ρϊ·ΐβ8βηίαΗ8 

44, δΐΓ3Ϊέΐ3ίε ά’Οπεηί 47, στρατηλά¬ 

της τής εφας 47. 

Ν., £ΓΕηά άοιυεδίΐςυε 61. 

IV., ίϋδ εΕάεί άε Β3Γά3δ, ηιοηοδίΓΕίέ^ε 
άΌεεΐάεηί 37, μονοατράτηγος εις τά 

δυτικά ϋέματα 37, μονοατράτηγος των 

δυτικών 37. 

Ν., ΒγρεΓδίΓΕίέ^ε άβδ ΤΒεΕεέδΐεηδ, 

ρΕίπεε 43, ύπερατράτηγος 43. 

Α7., ρΕηδίΓΕίΕτςυε 61.. 

Ν., πανστρατάρχης 61. 

II. Ιηάεχ άεε Οίεηίίόδ βί Ροηοίΐοπδ. 

(δε ι εροΓίεΓ 3 ΥΙηάβχ άβ8 ηοηΐ8 άβ ρβτ- 

βοηηββ, οίι 1’οη ΐΓοηνεΓΕ 3ΐι ηοηι άε 
εΒΕςυε ρεΓδοηηΕ^ε δεδ άίνεεδ ΙΐίΓεδ). 

ανίιΗέρέΙβΒ ·. 35. 60. ( εί. εοππηΕπάΕηΙ εη 
εΐιεί άεδ ΕΓηιέεδ ά’Οεεΐάεηί 60): 

ΟΕΐδίΙοΓΕδ 60 ; ΟΒΕίεοίουΒΐδ, ΤΒέο- 

ρΙιγίΕεΙε 60. 

αρχηγέτης τής Δύσεως: |ε3η ΟΕΐΕίΙοΓΕδ 

60 ; ΟΒΕίεοΐοιιΒΐδ, ΤΒέορΒγίΕείε 60. 

ανίίήβρόη 59. 

3Γΐί5έ§οδ 35. 59. 

αρχηγός : 59,ιο ; Νβηιρΐΐέδ 59; ΝΐεέρΙιοΓε 
41. 59 ; ΤΙιέοάοΓε άε ΜϊδΙΙιέε 59. 

αρχηγός επί ταΐς νανσί: ( εί. ρείΐΐ-έΐτε 

ΑιπϊγεΙ εη εΒεί 59 ); ΚΕίοηηιηοδ 
ά’ΑΙεχΕηάΓΐε 59. 

ΕΓοΜδίΓΕίέ^ε: 42; ΒοίΕηίΕΐε, Νΐεε- 

ρΙιοΓε 42 ; ΠουΙίΕδ, Ιοεπ 42. 

αρχιστράτηγος ·. ΒοΐΕηΪΕίε, Νίεέρ1ΐθΓε42 ; 

ΒοηΙίΕδ, 7ε3η 42. 

ανΚΗδη : 35; ΑπΕηίίέδ, ΟοηδίΕηΙΐη 58. 

αργών τής Δύσεως: ΑπΕηΐϊέδ, ΟοηδίΒη- 

ίίη 58 ; ΟίίΓΕηοδ, ΟοηδίΕπΙΐη 59. 

αρχών πάσης Δύσεως : ΟυΓΕηΟδ, Νίεέρΐιο- 

Γβ 59. 
αρχών τής εν Παλαιστίνη δυνάμεως 59. 

αρχών των εσπεριών ταγμάτων : ΑΙεχΐδ 

( ι^γ ) Οοηιηέηε 59. 

αρχών των τής Δύσεως ταγμάτοτν : 5εΕΠ 

Οοηιηέηε 59. 

ακίοάναΐόν 38. 

αντοκράιωρ τον πολέμου : ΟεηηΕΠΟδ 39 ; 

ΝΕΓδέδ 39. 

ΟΕίέρΕηο 35. 47,6. 58. 63. 

0Εΐερ3ηο ά’ΟεεΐάεηΙ;, κατεπάνω τής Δν- 

σεως 58 ; ΑΓΚγ^ί!, ΜΕΓΪΕηοδ 58. 

εέδΕΓ 37,5. 40; ΌοηΙίΕδ, ΙεΕη 42. 

εΒεί άε ΙοιιΙβ8 Ιεδ ΕΓηιεεδ ΒγζΕηΙΐηεδ 
ά’Οπεη! ου άΌεεϋάεηΙ, εί. ξέηέ- 

ΓΕίΐδδΐπιε, δίΓΕίέ^ε 36. 

εΒεί ά’υηε εχρέάϊϋοη εοηίΓε Ιεδ Βυΐ- 

2ΕΓ88: ΙεΕΠ 62. 

εΒεί ά’υηε εχρέάϊϋοη εη ΟΓβΙε : Ηΐηιέ- 

Γΐοδ 62. 

εΒεί ά’υηε εχρέάϊΐΐοη εη 8ΐεΐ1ε: Οοη- 

δίΕϋΙίη 62. 

εΒεί ά’υηε εχρέάΐΐϊοη εοηίεε Εέοη άε 

ΤΓΪροϋ : Ηΐηιέποδ 62. 

εΒεί άεδ ορέΓΕΐϊοηδ εοηίΓε ΝϊεέρΒοΓε 

Μέΐϊδδέηε : ΙεΕη 63. 

εοηιηΐΕηά3ηί εη εΒεί άε 1’Απηέε ΐχη- 

ρέπΕίε εοηίεε Β3ΓάΕδ 8Β1εΓ03: 

Ι,έοη 62. 

εοηιηίΕηάηηί άε 1ε ΟΕΓάε ΐηιρέπΕίε, 

εί. τηαρίείβν τηίΐίίηηι γναβεβηίαΐΐε. 

εοιηηίΕηάΕηί άε 1ε ΟΕΓάε νΕΓΕη^ΐεη- 

ηε : ΝΕίηρϊΐέδ 59. 

εοηιηίΕηάβηί ά’υη ίΒέηιε, εί. δίΓΕίέ- 

&ε 36. 

οοηπηΕηάΕηί άεδ ίΓουρεδ ά’υηε νϋΐε 
εί άυ άϊδίπεί άε εεΐΐε-εΐ, εί. 81γε- 

ίέΐΕίε 50. 

οοηιηίΕηάΕηί Ιεδ ίΓουρεδ άε ΤΒγεοο: 

ΑΓ^γΓΟδ, ΜΕΓΪΕΠΟδ 38. 

εοηιυΐΕηάΕηί Ιεδ ίΓουρεδ άυ ίΒέηιε εί 
ίουίεδ Ιεδ ίεουρεδ άε 1’ΑηΕίοΗε: 

Μέΐίδδέηε, ΝίοέρΒοεε 38. 

εοιηιηΕηάΕηί εη εΒεί άεδ Επηέβδ (ίΓου- 

ρεδ) Βγζηηίΐηεδ 35. 61 ; εί. ηιοηο- 

3ΐΓΕίέ§;ε 37, Μέΐϊδδέηε, ΝϊεέρΒο- 

τε 60. 

εοιηηίΕηάΕηί εη εΒεί άε ίουδ Ιεδ &ε- 

ηεΓΕυχ άε 1’Επηέε τοηίΕΐηε άεηδ 
ίουί ΓΟτΐεπί : }υδίίηΪΕηο5 39. 

εοηπηεηάεηί εη εΒεί άεδ ίΕ^ιηεδ: 

ΒεΓάεδ βίτΐέτοδ 57. 

εοιηηίΕηάΕηί εη εΒεί άεδ ίΓουρεδ ά’υη 
ίΒέηιε, εί. Βγρο5ίΓείέ§;ε. 

οοηπηΕηάΕηί εη εΒεί άε ρΙυδϊευΓδ 
ίΒέηιεδ, εί. ιηοηοδίΓΕίέ^ε 37. 

εοηιπίΕηάΕηί εη εΒεί άεδ ίΓουρεδ ά’Ευ- 

Γορε : ΡΒοΒεδ, Εέοη 60. 

εοιηηίΕηάΕηί εη εΒεί άεδ ίΓουρεδ ( εγ- 

ιηέεδ ) ά’Οεεϊάεηΐ : 36. 49. 58. 59 ; εί. 
άοηιεδίΐςυε άεδ δεΒοΙεδ, ^Γ^ηά άο- 

ηιεδίίηυε 59, δίτΕΐεΐΕίε ά’Οεείάεηί 
49 ; ΑΙεχΐδ ( ιεΓ) Οοηιηέηε 57. 59 ; 

Απαηίίέδ, ΟοπδίΕπίίη 58 ; ΟηΒηδΐΐΕδ, 

ΟοηδίΕηίΐη 57 ; ΟΒΕίεοΐουΒίδ, ΤΒέο- 

ρΒγΙαεΐε 60 ; Οοηιεηίίοΐοδ 36 ; ΟΓε- 

£οπο3 59 ; }εΕη Οοηιηέηε 59 ; Οα- 

ΓΕΠοδ, ΝϊεέρΒοΓε 59 ; ΡΒοΒε3 ; Εέοη 
36. 60; ΡϊεΓΓε 36 ; Ρπδεοδ 36. 

εοπιηίΕηάΕηί εη εΒεί άεδ ίΓουρεδ ( εγ- 

ηιέεδ ) ά’Οπεηί : 35 ; ΑΙεχΐδ (ιεΓ ) 

Οοηιηέηε 57 ; ΑΓέοΒΐηάε 36 ; ΒΕΓάΕδ 
νδΙτΙέΓΟδ 57 ; ΒέΙίδΕίΓε 36 ; Βουζέδ 
36 ; Οοπιεηίΐοΐοδ 36 ; ΙυδΙίηίΕηοδ 36 ; 

ΜΕΓίΐηοδ 36 ; ΡΒΐΙίρρίεοδ 36 ; Ρπ- 

δεοδ 36 ; ΤπίΒγποδ, ΤΒέοάοΓε 36 ; 

ΤζΐηιΐδΒέδ, ΙβΕη 56. 

εοιηηίΕηάΕηί εη εΒεί άεδ ίΓουρεβ άε 
ΡΕίεδίΐηε: ΡοηίΕηοδ 59. 

εοιηηίΕηάΕηί εη εΒεί άε ίουίεδ Ιεδ 
ίΓουρεδ άε 1ε τέ§;ΐοη άε 8Βορ1]ε : 

ΑπΕηίίέδ, ϋΕνίά 40. 

εοιηηίΕηάΕηί εη εΒεί άε 1’εχρέάΐίΐοη 
εοηίεε Ιεδ ΡεΓδεδ : ΝΕΓδέδ 43. 

εοηπηεΓεΪΕΪΓε £έηέΓΕΐ άε ΓΗεΙΙεδροηί : 
ΟοδηίΕδ ( νΐΙε δ- ) 51. 

εοπιίε άε$ άοηιεδίΐςιυεδ : ^νΐεη 44. 

εοπιίε άεδ εχευΒΐίεηΓδ : ΜΕυπεε 39 ; 

ΤΐΒέΓε II, 40. 

εοηιΐε άεδ Εέάέεέδ: ΝΕΓδέδ 43. 

εοηιΐε άεδ ΕΕΓ§εδ363 δΕΟΓεεβ : 8ίΓΕίέ- 

σΐοδ 45. 
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εοιηΐε (1ε ΓΟρβίΙείοη ίτηρέπαΐ: Τϋέο- 
άοΓε 43. 

εοη3υ1: Βι-γεηηίοδ ν&ί&ίζβδ (ΧΙε 5.) 

52 ; Ρ1ίηί1ιπ3 44 ; δεΓ£ε ( VI6 - VII6 ) 

(?) 51,8. 

οοηδίιΐ (εχ): ΤΙιέοάοΓε 43. 

εηΐπε-ηΙπΪΓε: Αηάτέ 46. 

ευΓοραΙ&ίε: ΒπάοιίΕποδ 40 ; }επη Οο- 

ιηπέηε 59 ; ΡΙιοΙίΕβ, Εέοπ 56. 

άϊοΐαίοτ νβί ξ/βηιηάίβ βαυ.$α 39. 

άοιπεδίΐςριε 35. 55. 63. 

άοπιεδίΐςριε ( £ΓΕηά ): 56. 59. 63 ; ΑΙε- 

χΪ5 ( ι«·) Οοιηηέηε 57 ; Ιβεεο Οο- 

ηιηέηε 41. 

άοηιεβίίςυε ά’ΟεείάεπΙ:: 56. 59 ; δομέστι- 

χος τής Αναεως 59 ; Αίεχϊδ ( ) Οο- 

ηιηέηβ 57 ; ΚοατΙίοιίΕδ, Ροιηαϊη(?) 48. 

δομέοτιχος τής Αναεως 59. 

δούξ τής Αύσεως : ΟοηδΪΒηίΐπ Οβ1)Ε5Ϊ- 

1&δ 57. 

άοιηεδϋφΐβ άΌπεηΙ: 40. 56 ; Ιβεβο Οο- 

ιπηέηε 41; ΤβέοάοΓε 41. 

άοπιεδίίςινιε άεδ δεϋοΐεδ : 47,6. 59 ; Αη- 

άτέ 47; ΑπάΓε 1ε δεγίΐιε 46 ; ^επ 
ιεγ Τζϊπιίδΐίέδ 47 ; Μ&ηηεΐ 46. 

άοιηεδίίςυε άεδ βεβοΐεδ ά’Οεοΐάεηί : 

57 ; ΑΙεχΐδ ( ι<?γ ) ('οιηηέηε 57. 

άοιηεδίκμιε άεδ δεϋοΐεδ ά’Οπεηί : 55. 

56 ; ΝίεοΐΕδ 57 ; Τζϊτπΐδίίέδ, ΙεΕη 56. 

άπε 35, 47,6. 56. 58. 63 ; Βεγ<1ε3 ΡΗο- 

1ιε3 56 ; Τζΐπιΐδίίέδ, ^αη 56. 

άυε άεΟϋΐεΐε : Αηάι-οηϊε Οοηιηέηε 42 ; 

Τ1ΐΟΠ2Ε5 42. 

άπε άε ΜέδοροΙπηιΐε : ΒΕΓάΕδ δΐάέιτοδ 
49. 55. 57 ; ΤίιηοδίΧΕίε 46. 

άυε άΌεείάεηΙ: ΑΙεχΐδ ( ι«·) Οοιπηέ- 
ηε 57. 

άυε άε ΡΕίεδΐίηε: δυηηηηδ 45. 

άυε <3ε δΕΓάΕΪ£ηε : Κοπιεϊπ IV ϋίο- 

§έηε 47. 

άυε άε δϊείΐε : Μοδέΐέ, Αίεχϊδ 46. 

άυε άε ΤίιεδδΕίοηίςιιε : ΟΓε^οποβ 59. 

άηχ νοπιαηαβ τηΐΐΐίίαβ βί ηιαρίΒίβΐ νηίΐί- 

ίηηι Οήβηίΐβ : .ίυδϋΐηΐπηοδ 39. 

εεΙίΕπδοη 63. 

ενδοξότατος : ΑπΕίοΙίοδ 56. 

εραι-ςαε ( Ερο ) 54. 

&ρϊί»*ορο5 : ΚεΙπιε, ^επ 46. 

εΙΙιηΕΓηιιε 35. 60; Βογϊ1ε3 « 1ε δεγίΐιε 
ου Μγδΐεη » 60 ; ΒΓγεηηϊοδ, Νΐεέ- 

ρϊιοτε 60. 

έϋνάρχης : ΒΓγεηηϊοδ, ΝΐεέρΙιΟΓε 60. 

εχΕΓ^ηε 58. 

εχπΓςιυε άεδ Επηέεδ άΌεείάεηί:: Αίε- 

χΐδ ( ι«·) Οοηιηέηε 58. 

εξαρχος των δυτικών στρατευμάτων : Αίε- 

χίδ ( χβΓ) Οοπιπέπε 58. 

£έηέΓΕΐ, εί. δίτΕΐέΙυίε 53. 

£έηεΓΕΐ εη εΐιεί, οί. δίχπίέΐΕΐε. 
^έηέΓΕί εοιηηιπηάΒηΙ: 1ε ίΕέπιε, εί. 

δίΓΕίέ&ε 35. 

£έηέΓΕΐίδ3Ϊηιε : 35 ; εί. εΐιεί άε ΙοιτΙβδ 
1ε3 ΕΓηιέεδ βγζηηί:ΐηε3 ά’Οπεηί: οα 
άΌεείάεηί, πιοποδίΓΕίε^ε, δίΓΕΐέ^ε 
37 ; Απηηίίέδ, ΟοπδίΕηΙίη 58. 

£έηέΓΕΐΪ33«πιε άεδ ίι-οπρεδ ά'Οπεηί 47. 

£οανει·ηειΐΓ, εί. ηιοηοδίΓΕίέεε. 

^οπνεΓηεπΓ άε ΕγΒΐε: δει·£ε (δοπδ 
,Ιπδίΐηϊεη ι«γ ) 50. 

£ουνεπιειΐΓ άε Ιε ΜΕεέάοΐπε ΐΓΕηδάα- 

ηπΒϊεηηε : ΒΕΓάπδ, ίΐΐδ άε ΚοΓάγ- 

Ιέδ 49. 

^οηνεΓπεπΓ άε 1’ΟδΓοέπε : ΚεΙεϊε, Ιεηη 
46 ; Ρΐοΐέιηέε 46. 

^οπνεΓπεπΓ άε Ττΐροΐί: δεΓ£6 (βουδ 
.[υδίίηΐεη ι«γ ) 50. 

^οπνεΓπεπΓ ά’πη Ιΐιέηιε 58. 

Ιιέςβηιόη 35. 

ήγεμών: ΟοΠ3ίΕΠΐΐη 41. 

ήγεμών ίππον τε καί πεζής ατρατίας ; ΡΗη- 

11ΐΕ3 44. 

ήγεμών τον παντός στρατού 39. 

ΐιέΙέπΕί-ηυε: ΟοπδϋΕηΙίη 41. 62,5. 

ΙιέίέπΕΓςυε (^ΓΕηά ): ΟοπδίΕηΙίη 41. 

62,5. 

1ι^ρεΓδίΓΕίέ^ε : Ν., 43. 

ΰπεροτρατηγός 43. 

ΙιγρεΓδίΓΕίε^ε άε3 ΤΙίΓΕεέδΐεπδ : Ν., 43. 

ΙιγροδίχΕίέ^ε: 43,ιι; εί. ηιεΓΕΓεριε ; 

Βγεπε3, ΝΐεοΐΕδ 43 ; ΝΕΓδέδ43 ; Νί- 

Ιίέίέδ 43, 

ΙιγροδίΓΕίέ^ε άεδ ΑπΕίοΙΐ^πεδ : Ατ§γ- 

γο3, ΕπδίΕίΙιε 43. 

1ιγρο3ΐΓΕΐ;έ§:ε άε ΤΙίΓΕεε: ΤΙιέοάοΓε 43. 

Εΐίπάεδ δπε ΠιίδΙοΐΓε αάπιίηίδίΓΕΐίνε άε ΓΕπιρΪΓε ΒγζΕηΙίη 

ίΠυδίΓε ( ΪΓέδ ): ΒΕΓδΕΟΕ, Ε1ϊε5 46. 

ΐπιρεΓΕίοΓ 39. 

ίιαίανΚΜη·. 35. 60; ΡΙιο&Εδ, Εέοη 60. 

κατάργων των τής Ευρώπης στρατιωτικών 

καταλόγων 60. 

1ο§ο11ιέΙε άα άΓΟΠίε : Ηίιηέποδ 62. 

τηατ}ί$ί&' : Αηάτέ 46. 

ιηα$Ϊ8ίβ>' β(]ηϋν,ηι 44. 

ιηαφ&ίβτ ηιίΐίίητη 35. 44,1. 54 ; στρατηλά¬ 

της 54 ; εί. δίΓΕίέΐΕίε δετ^ε (VI6 - 

VII* δ.) (?) 51,8. 

ηιαβίδΙβΓ ιηϊΐϋηηι ·ρβτ ΟτίβηΙβπι, εί. βΙγε- 

ΙέΐΕΐε ά’Οπεπί 44,5. 47 ; ΒέΙίδΕΪΓε 
39 ; ^ΓάΕηέδ 44. 47. 

ιηαρΐΒίβΓ τηίΐΐΐηιη φτχδβηίαϋδ 44 ; εί. 
εοπππΕηάΕη! άε 1ε ΟΒΓάε ίπιρέπΕ- 

Ιε 44 ; στρατηλάτης πραισέντον 44 ; 

στρατηλάτης τον μεγάλου πραισέντον 44 ; 

ΕυδίΕΐΙιε 44 ; ΗππηΕεε 45 ; Ηγρπεε 
44 ; ΚπΓίοδ, ΙεΕη 44 ; Εοη^ϊη 44 ; 

ΜΕΓεΐεη44 ; ΡΕίπΙίίοδ 45 ; Τεαάεπ- 

εΐιπδ 44 ; νΐίΕΐίεη 44 ; Ζέηοη 44. 

ιηαρί$ίβν ηΙνίιΐ8(ΐηβ ηύΐίίίαβ : δΐΐΐϊεοη 52. 

πίΕ^ΐδίΓΟδ: 63; ΑπΕηίίέδ, ΟοηδίΕπΙίπ 58; 

ΒΕΓάπδ δΙίΙέΓΟδ 55 ; Ηετνέ 1ε Εγεπ- 

εοροπίε (ΧΙεδ.) 52; ΚοπΛοπΕδ, 

Κοπιεϊπ 48 ; ΜπηίΕ^έδ, ΟεοΓ^εε 41; 

ΟιίΓΕηοδ, ΝΐεέρΙιΟΓε 59 ; Βοπιεϊπ IV 

Όΐο§έηε 47. 55. 

ηΐΕΐίΓε ά’ΐιόΐεΐ: 62; ΟοηδίΕηίΐπ 61. 

μεγαλοπρεπέστατος : ΑηΕίοΙίοδ 56. 

πιέΓΕΓ^υε 43,π. 54, εί. ΒγροδίΓαΙέ^ε. 

μεράρχης 56. 

χηοηοδϋΓΕίέβίΐΙ 37. 
πιοηοδίΓΕίέ^ε : 35. 37. 38, εί. οοπιπιεπ- 

άΕπ! εη εΗεί άεδ ΕΓηιέεδ ΒγζΕπίΐπεδ, 

οοπππΒηάΒηΙ εη εΐιεί άε ρΙπδίεπΓδ 
Ιΐιέπιεδ, ςέπέΓΕίίδδΐπιε 37 ; ΑΒάέΐΕδ 
38; ΗέΓΕεϋαδ 37,6; ΝΐεέΐΕδ 37; 

δΕίίιη 38. 

πιοποδίΓΕίέ^ε άεδ ΑπΕίοΙϊηαεδ : Αέίΐοδ 
38 ; Μέΐΐδδέηβ, ΝΐεέρΙιΟΓε 38. 

πιοποδίΓΕίέ^ε άε ΜΕεέάοΐπε : ΑΓ^ΥΓΟδ, 

Μεπεπο3 38. 58. 

ιποποδίΓΕίέ^ε ά’Οεεΐάεηί: Ν., ίϋδ οε- 

άεΐ άε ΒΕΓάαδ 37 ; |αδ1ΐπΐεη ιεΓ 37. 
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μονοστράτηγος εις τά δυτικά δέματα : Λ7., 

ίΐΐδ επάεί άε ΒΕΓάΕδ 37. 

μονοστρητηγός των δυτικών ·. Ν., ίίΐδ ΟΕ- 

άεί άε ΒπτάΒδ 37. 

πιοηοδίΓΕίέ§:6 άε ΙΌρδίΙζίοη : Αε1ίοδ38. 

πιοηοδΐΓΕΐ;έ§ε άεδ εΐης. ίΗέπιεδ ά’Ο- 

τΐεπί : ΒΕΓάΕπΐοδ 38. 

μονοστράτηγος των πέντε ϋεμάτων των κατα 

την Άνατολ.ήν ; ΒΕΓάΕΠΪΟδ 38. 

ιηοηοδίΓΕίέδε άε ΙοηΙ 1'Οπεηί;: Βέΐΐ- 

3ΕΐΓε 37. 
μονοστράτηγος ιών ’Ρωμαίων ταγμάτων : 

Ιπδίϊηίεη Ιε>· 37. 

μονοστράτηγος εις τε την Θρφχην και Μα¬ 

κεδονίαν : Αέίΐοδ 38. 

πιοποδίΓΕίέ^ε άε ίοπδ 1ε3 ίΐιέιηεδ εχίέ- 

ΓΪεπΓδ άε εΕνΕΐεπε: ΗέΓΕεΙΐπβ 37. 

μονοστράτηγος των έξω καβαλ.λαρικών ϋε¬ 

μάτων : ΗέΓΕεΙΐπδ 37. 

οίίίεΐεΓ άε Ιϋέηιε 54. 

ρπηδίΓΕίΕΓςιιιε ; Ν., 61. 

πανστρατάρχης : Ν., 61. 

ρπρϊπ8 (ΚΓΕΤίά) 63. 

ρΕΓΕάγπΕδΐε : 5εαη 62. 

ρπΓΕίάηιοηιέηε : ^δερίι 40. 

ρΕίπεε : 47 ; ΑηάΓε 1ε δεγίΐιε 46 ; Αρίοπ 
52; ΑΓάπΒοαποδ 47 ; Ατ^ΓΟδ, Εη- 

δίΕΐϋε 43; Αγ§;υγο3, Μεγϊεποβ 38, 

58; ΒΓγεηηΐο.δ, ΝΐοέρΙιοΓε 60; Βι-γεη- 

ηΐοδ νπίΕίζέδ ( ΧΙε 3. ) 52 ; ΟεΒεβι- 

1ε8, ΟοηδίΕπίίη 57 ; ΟΙίΕΐεοΙοπϋΐδ, 

ΪΗέορΙιγίΕείε 60 ; ΟοηδίΕπΙΐη 61 ; 

Ηΐηιέπο3 62 ; ΗγρΕεε 47 ; ΙπδίΐηΐΕ- 

ηοδ 39 ; Ρ1ιο1ίΕ3, Εέοη 36 ; ΡΐεΓΓε 
57 ; ΡΓοεορε 44 ; Εοπιεϊπ IV Όϊο§;έ- 

πε 47 ; Επίΐη 52 ; δείίπηάϊποδ 47 ; 

Ν43. 

ρΓοέάΓε : ΝΐεοΐΕδ 57. 

ρνοεχατίςίιόη : Μέΐϊδδέηε, ΝΐεέρΙιΟΓε 60. 

προεξάρχων : Μέΐΐδδέηε, ΝΐεέρΙιΟΓε 60. 

πρωτεύων ά’ΗέΓΕΟΐεοροΙΐδ εί ά’ΟχγΓ 

Γγηε1ιο3 51. 

ρΓοΙοΕδεεΓεΐΐδ: Ηϊηιέποδ 62. 

ρτοίορΓοέάΓε : Βογϊ1ε3 « 1ε δεγίϋε οπ 

Μγδΐεη » 60. 

ρΓοΙοδρΕίΙίΕΐΓε; 63 ; ΟβίΕίΙοΓΕδ, 7εΕη 60. 
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ΡΓθίθδίΓ3ίέ§ε : 43.60, πρωτοστρατηγός 43 ; 

Μέτ&ιη, βέηέΓ&Ι ρετδβ 43, 60 ; ΡΙιο- 

ΐ£33, ΝχοέρΙιοΓβ (1Γ) 43; Κ,οηίΕΪη 
IV ϋϊο^εηε 43. 

πρωτοστρατηγός: ΜβΓΕχη, §6Π6Γ3ΐ ρεΓ- 

5ε 60. 

ρΓοίοβίΓΕίέΐΕίε : 52 ; Τΐιεορεηιρίοδ 52. 

ρΓθίθ8ΪΓ3ίθΓ 63. 

ρΓθίον65ΪΪ3ΪΓ6 : 63 ; άεΕη 62. 

ρΓοίονεβίΪΕπίε 63. 

τεεΙευΓ : }ε&η 62 ; ΝίεέρΙιοΓε 41. 48. 59. 

83ίηί {ΐΓέδ ): ΤΙιεοάοΓε ( δΐίΓηοηιηιέ 
8ροη§£ΕΠθ5 ) 50. 

3έ533ΐορ5θΓ0: δίερΙίΕηε 41. 

βίΓΕίΕΓφίε: 61; ΑΙεχΐδ (ι^γ) Οοηιηέηε 61. 

στρατάρχης : ΑΙεχίδ ( ιε«·) Οοιηηέηε 61 ; 

ΒέΙΐδ&ΪΓε 61. 

στρατάρχης, μέγας : δ&ΟΓάϋέδ, Μαπποδ 61. 

στρατάρχος 61. 

8ίΓ3ίε£3Γς[Π6 61. 

5ίΓΕί6£3Γςηε ίχηρεπαΐ άε ΤΗεδδαΙοηϊ- 

ςυε : ΟοηβίΕηίίη ( 9ε 5. ? ) 61. 

8ίΓΕίέ§ε: 35. 37. 42. 43. 47,6. 52. 53. 

55. 58. 62. 63 ; εί. εΐιβί άε Ιοιιίβε 1ε5 

Επηεεδ ΙιγζΕπίίηβδ ά’Οπεηί ου 
ά’Οεεΐάεηί, εοηιηΐ3ηά3ηΙ ά’υη ίΗέ- 

πιε, βέηέπιΙίΒδίηιε 37, 5ίΓΕίέΐΕίε 52 ; 

ΑπίΕβουποΒ 53 ; ΟΕϊηηβ, Ηβπηοβέ- 

πε 52 ; Ν&Γδέ3 43 ; Νε3εγ 53 ; ΡείΓο- 

Π33 53 ; ΡΙιο&Εδ, ΝίοερΙιοΓε 40 ; 8ίϊ- 

Ιΐεοη 52; ΤΕΓεΙίΕηείοίε, Β&δϊΐε (?) 

55 ; ΤΙιεοάοΓε άε ΜίδίΙΐέε 59. 

στρατηγός 46,6. 

5ίΓΕίέ§ε ά’Αίπςυε : 8εΓ§6 { 5ου5 Ιυ- 

βίίπίεη ι^γ) 50. 

δίΓΕΐέ^ε <3θ5 ΑπΕίοΙΐςπεδ : 36,16; Με- 

ηυεί 46. 

5ίΓΕίέ§ε εοηίΓε 1ε3 Αγ&568 ; ΒΕΕηέδ 53. 

5ίΓΕίέ§ε άεβ Αηυεηί&ςυεδ : 36,16; Με- 

ηυεί 46 ; 3εΒοπο5 46. 

5ΪΓΕίέ§6 άε ΟίΐΕίάεε : άεΕη άε ΟΙιεΙ- 

άεε 53. 

5ΪΓ3ΐε§;6 ά’Κυ,Γορε : στρατηγός τής Ευ¬ 

ρώπης 36; Οοηιεηίίοΐοδ 36; Ρη- 

5003 36- 

στρατηγός τής Ενριόπης : Ρπβεοδ 36. 

3ίΓ3Ϊέ§6 εοηίΓε 165 Ηυπδ : ΒαάοαΕ- 

ΠΟδ 53. 

στρατηγός έν Μακεδονία ; ΚΟΓάγΙέδ 49. 

στρατηγός των δυτικών: Ρ1ιο1ί35, Εέοη 
36. 

5ϋΓΕίέ§6 ά’Οηεηί: ΟοηιεηίΐοΙοδ 36. 

στρατηγός τής Ανατολής : 36 ; ΟοιηεηίίοΙοδ 
36 ; άυδίΐηίΕηοδ 36 ; ΜΕΓίίηοβ 36 ; 

Ραίπεε 47 ; Τπίΐιγηοβ 36. 

στρατηγός τής έφας : 36 ; ΑΓεο&ίηάε 36 ; 

Βέ1Ϊ5&ΪΓ6 36 ; Βουζέδ 36 ΡΜΙϊρρϊ- 

003 36. 

στρατηγός τής εφας πόσης 35,2. 

5ίΓ3ΐέ£6 <363 ΡθΠ13ίη5 : Ρ1ΐθΙίΕ5. Νϊοε- 

ρ5θΓ6 40. 

8ίΓ3ί6£ε <3ε ΤΙίΓαοε: 36,16; Ρπβεοδ 36. 

5ίΓΕίέ§6 <363 ΤΙΐΓ&οέδίβηδ 36,16. 

στρατηγός έκατέρας δυνάμεως 35. 

στρατηγός (6) την Ιππικήν δύναμιν επιτε¬ 

τραμμένος : Ηεπηοβίεηε 44. 

στρατηγός πάντων των Ιππικών και πεζών 

στρατευμάτων μονώτατος 37. 

3ΐΓίΐΐ6£6-αΜ£ο/(τα?(5>': 35.39; ΑΙεχίδ ( ι«·) 

Οοπιηεηε 42 ; ΑηάΓοηίε Οοπιηεηε 
42 ; Απαηίίέδ, ϋ&νί<3 40 ; ΒέΙίδΕΪΓε 
39 ; ϋοηΙίΕδ, ^επ 42 ; Οεηηηηοδ 39 ; 

Ι8&30 Οοιηηέηε 41 ; .ΙυδίίηίΕηοδ 39; 

Ν&Γ3ε5 39 ; δίερΙίΕηε 41 ; ΤΙιεοάοΓε 
41 ; ΤΐΒειε (II) 40. 

στρατηγός αυτοκράτωρ : Ν&Γ363 39. 

στρατηγός αυτοκράτωρ εφ’ άπασιν : Βείΐ- 

5εϊγ6 39. 

31γη\&%ζ-αιιΙο1ίναΙόν <3ε8 ίΓουρεδ ορέ- 

τηηΐ εη Απηεηίε: Μηυηοε 40. 

3ΐΓ&ίεεβ-αιιΐοπαίου ά'Αβΐβ : ΡΒο1ί&3, 

ΝίοερΙιοΓε 40. 

στρατηγός αυτοκράτωρ τής Ασίας άπάσης : 

ΜΑηπεΙ Οοιηηέηε, ίιέΓ6 ά'ΑΙεχίδ I 

Οοηιηέηε 42. 

5ίτ&ίζξε-α·αίοΙςναίόΐ' <3ε ΓΑδΐε εηίϊέΓε : 

Μ&ηηεΐ Οοιηηέηε, ίΓοεε ά’ΑΙεχίδ I 

Οοηιηέηε 42. 

&ίτ&1&§£-αιιίοΙζναΙδΓ άεβ ΙεΓπίοίΓεδ <3ε 
1& ΟοΙοΗΐίΙε εί θε5 ΐΓοηρεδ ά’Αηηε- 

ηΐε: Ιυ5ί;ϊη, ίίΐδ <3ε Οεηη&ηοβ 39. 

5ΐΓ&ϊε(ζ&·αιιΙοΙίναί.όν εη ΟΓέοε : Ρίιοΐ^&δ, 

ΝίοερΙιοΓε (II) 40. 

3ΪΓ&ίέ§ε-αυ,ΙοΗταίδν άεβ ίΓουρεδ ά’Ιία- 

Εΐηάεδ 5ΐιγ ΓΙιΐδίοΐΓε ηάηιίηίδίΓδΙΐνε <3ε ΓΕηιρΐΓε Βγζαηίίη 

Ιίε : Β&<3ου3Πθ5 40 ; Μαηίδΐίέβ, ΟεοΓ- 

§63 41. 

στρατηγός αυτοκράτωρ τών έν Ίταλ,ίρ τα¬ 

γμάτων : Μ&ηΐ3ΐί63, ΟεοΓ§65 41. 

5ίΓΕίέ§ε-αΜίο/ι:?"αίό?’ <3ε5 ΐΓουρεβ άε Μ&- 

οεάοίηε : ΒΓ>'εηηίο5, ΝίοερΙιοΓε 41. 

στρατηγός αυτοκράτωρ τών Μακεδονικών 

ταγμάτων : ΒΓ^εηηϊοδ 41. 

5ΐΓ3ΐέ§ε-αηίοΑ:Γα<όΓ ά’ΟοοϊίΙεηί : Αίεχίδ 

( ιε>·) Οοηιηέηε 42. 

στρατηγός αυτοκράτωρ τής εσπερίας : Αίε- 

χΪ5 ( ιεΓ) Οοηιηέηε 42. 

5ΐΓ&Ιέ§ε-α«ίοΑΓαίόΓ <365 ίΓοηρεβ <3*0- 

πεηΐ:: Μαηυεί Οοηιηέηε, ίΓέΓε <3Ά- 

1εχΪ3 I Οοηιηέηε 42 ; Μ&ΠΓίοε 39. 

στρατηγός αντοκράτοιρ τών εφων ταγμάτων : 

Μηηυεί Οοηιηέηε, ΕέΓε ^’ΑΙεχίδ I 

Οοηιηέηε 42. 

5ίΓ3ΐ:έ£6-αΜ£ο^αίι5?' <3ε Ιοηί ΡΟπεηί: 

Μαηηεΐ Οοηιηέηε, ρέΓε <3*18330 I 

Οοηιηέηε 41. 

στρατηγός αυτοκράτωρ τής έφας άπάσης : 

Μ&ηυεί Οοηιηέηε, ρέΓε θ’ΐ3&&ε I 

Οοιηηέηε 41. 

5ΐΓ3ίέ£6-αΜ/.ο/ίταί<5)* εοηιηΐ3η(3ηηί; 1ε8 

ίΓοηρεδ εοηίΓε 1β3 Ρείεΐιέηέβηεδ : 

ΟοηδΙαηΙΐη 44. 62,5 ; ΝίοερΙιοΓε 41. 

5ίΓ3ίέ§ε-αη£ο/ίτα£(Β’ <3ε5 ορεΓυίΐοηδ <3ε 
§Π6ΓΓ6: τον παντός στρατόν ήγεμών 

39 ; ΑηάΓοηϊε Οοηιηέηε 42. 

στρατηγός αυτοκράτωρ τον πολέμου : Αη- 

ΟΓοηίε I Οοηιηέηε 42. 

δίΓΕίέ^ε εη δεεοηά 43. 

3ίχ&ίέ§ε υηίηυε <3ε ίουΐεδ 1ε5 ίΓοηρεδ 
άε εηναΙβΓίε εί ά’ίηίηηίεΓίε : πάντων 
τών ιππικών καί πεζών στρατευμάτων 

στρατηγός μονώτατος 37. 

&1να1β()έ1έ$ : 62 ; Ββιηίεη 62. 

ζίναίβήέΐβδ άε ΤΗέ5ε3: Εηίΐιγηήοδ 62. 

5ίΓ3ΐέ1&ίε: 35. 43. 44,1,7. 45,5. 46. 47,6. 

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57 ; 

εί. §έηέΓ3ΐ 54, §έη0Γ3ΐ εη εΐιεί 43 ; 

ηιαρίβίβυ ηιίΐίίηηι 44, ι ; 5ίΓαΐέ§ε 52 ; 

πρωτεύων ά’ΗεΓ&εΙεοροϋδ εί ά’Ο- 

χγΓΓγηεΙιοδ 51 ; Αιηδηίίοδ 45 ; Αη3- 

ίοΐίοδ 56; ΑηάΓε 46 ; ΑηάΓε 1ε 8εγ- 

ίΐιε 46 ; ΒΕ3ηέδ 46. 53 ; Β3θοηπο5 45 ; 

Β3Γ8303, Ε1Ϊ33 46 ; Βέ1Ϊ53ΪΓ6 45 ; Οοη- 
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5ί3ηίϊη 49 ; 0θ5ΐη35 (VIΕ 3. ) 51; 

Οπηίίέδ, ΡΓοεορε 47 ; ΟγΓΪΠε ( 5ου5 

ΗεΓ3θ1ίυ5) 46 ; 03ΪΠ33 52 ; Οοάϊΐ35 

49 ; Ηεπηοίξέηε 44. 45. 53 ; ΪΓεηεε 
45 ; ^63η ιεΓ Τζΐηιϊδίίέδ 47 ; ^ε3η 
( VI - νΐΙε 5.) 51 ; 1ε3η ( VII* 3. ) 52 ; 

^νίεη 44. 45 ; ΚεΓγΙίΟδ 45 ; Μ3ηυε1 

46 ; Μ3Γοε11υ3 45 ; Μ3Γ0Ϊ3ηυ5 45 ; 

Μ3Π3Π03 { VII6 5. ) 52 ; Μαπεη 
(VII6 3.) 52; Μοδέΐέ, ΑΙεχίδ 46; 

ΡίβΓΓε 45 ; Ρ1ίηί1ΐ35 44 ; ΡοΙγεΙίΓοηοδ 
(νΐΙ« 5. ) 52 ; Ρίο1έηιέ6 46 ; Εοηΐ3ίη 
IV ϋίο§έηε 47. 55 ; Κοηΐ3Ϊη 3Μέ- 

γο3 ( ΧΙε 5.) 52 ; 8εΓ§ε (3οη3 Οοη- 

5ί3ΐιΐ II) 46 ; 3εΓ§ε ( 8ου5 ^βΐίηΐβη 
I ) 46 ; δεΓ§ε ( VI - VII* 8. ) 51; 3ο- 

Ιοιηοη ( VIII - ΙΧε 5.) 52 ; βυηιηιηδ 
45 ; ΤΙιεοάοΓε ( VI - VII* 8. ) 51 ; 

ΤΙιεοάοΓε (VIII - ΙΧε β. ) 52 ; Τίηιο' 
5ίΓ3ίε 46. 

στρατηλάτης: 54; Κοηΐ3Ϊη IV ϋίθ§έΐ163 

55. 

3ίΓ3ίέΐ3ίε ( εχ) 52. 

8ίΓ3ίέΐ3ίε ά’ΑΓηιέηΐε : Μα5ί3ΐίοη, ^63η 

49 ; Τζΐί35 49. 

5ίΓ3ίέΐ3ίε άεδ Βυεε1ΐ3ΪΓε5: Νε53γ 

49. 53. 

5ίΓ3ίέΐ3ίβ άε Οερ1ΐ3ΐβηϊβ : Μουβοηΐϊ- 

Ιίέδ 51. 

3ΪΓ3ίέ1αΐ6 άε ΟΙίΕίάέε : ^ε3η άε ΟΙιεΙ- 

άέβ 49. 53. 

5ίΓ3ίέΐ3Ϊε άε Όεγ3 : 8εΓ§οη33 51. 

5ΪΓ3ίέΐ3ίε άε ϋγπΈείπηηι - Ουταζζο : 

Κ.1ΐ3Μοη1ί1ιο5 51. 

5ΐΓ3ίέΐ3ίε ά’Ε8:3φίε: ΛΕεΙςιοβ 49. 

3ίΓ3ίέΐ3ίε ά’ΙΙΙγΓΐοηπι : Αΐτουηι 49. 

5ίΓ3ίέΐ3ίε ά’ΙΙΙγπε: Μυηάηδ 49. 

στρατηλάτης ιππικής τε καί πεζικής \ Οαϊ- 

Π33 44. 

στρατηλάτης τον ίππον 44. 

στρατηλάτης τοϋ ίππου τε καί πεζών 44. 

5ίΓ3ίέΐ3ίε άε Μ^βίβ : Οοηδίαηίΐη 49 ; 

άυδίίη 50. 

5ΪΓ3ίέ1αίε άΌεεΙάεηί: στρατηλάτης τής 

Δναεως 49 ; εί. εοπιιηΕηάαηϊ εη εΐιεί 
άεδ 3πηέε3 ά’Οεείάεηί; ΒΓγεηηΐοβ 
νΕίαίζέδ (ΧΙε 3.) 52 ; ΤβΓεΙίΕηεϊοίε, 

Β35Ϊ1ε 49. 55. 
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ατρατηλάτης τής Δνσεως 49 ; Β&8ί1θ Τεγ~ 

οΙίΕπεΐοίε 55. 

δίΓΕίεΙαίε ά’Οπβηί 47 : στρατηλάτης τής 

Ανατολής 47 ; οί. ιηα(/Ϊ8ί&' ιηίΐϋιΐηι 

ρβτ ΟΗβηίβπι 47 ; Αγ5εΒοιιπο5 47. 

53; ΑΓέοΒίηάε 44. 47. 53 ; ΒέΙΐδΕΪΓε 
48 ; Βΐο^εηΪΕποδ 47 ; Ηεηχέ 1ε Ργεπ- 

οοροηΐε 52 ; Ηγρηοε 47 ; ΙΙΙχίδ 44. 47 ; 

^Γάβπέδ 44. 47 ; ΚεΙζΕΐιιηέηοδ Κε- 

ίΕΐίΕΐοη 41. 48 ; ΚοΙΐΕηΕδ 48 ; Κοχιγ- 

ΙίουΕδ, ΚοίΗΕΪη 48 ; ΜΑηιιεΙ ΓΑπηβ- 

ηϊεη 48; ΡέΙχοηΕδ 48. 53 ; ΡΓοοορε 
44. 47 ; Ζέηοη 47. 

στρατηλάτης Ανατολής ; ΑΓέο1ηη5ε 44. 53. 

στρατηλάτης τής Ανατολής: 47 ; ,1ογ5ε- 

ηέδ 44. 

στρατηλάτης τής έφας : Ζέηοη 47. 

στρατηλΛτης και πάσας ύφ' εαυτόν έχων 

τάς λ φας δυνάμεις : Βεγ5ε6 81ί1έΓθ3 55. 

κίΓαίέΙαΙε 5’ΟπεηΙ (§γεπ5) 49: 6 μέ- 

γας τής έω στρατηλάτης 49. 

στρατηλΛτης, δ μέγας τής εω 49. 

δίΓ&ΙεΙ&Ιε 5ε Ιθϋί ΓΟ«βη148 ; στρατη¬ 

λάτης πάσης Ανατολής 48 ; ΑάΓ&ΙβδΙοδ 

48 ; Βεγ5ε6 δ&ΙεΓΟδ 48. 55. 

στρατηλΛτης πάσης Ανατολής: Βεγ5ε3 

ΒΙίΙέΓΟδ 55. 

στρατηλάτης τής “ Ανατολ.ής άπάσης : Α5γε- 

Ιεδίοδ 48. 

δίΓβίέΐΕΐε 5χι Ρείοροηηέδε : ΟηΪΕίοδ 50. 

στρατηλάτης των πεζών 44. 

στρατηλΛτης πραισάντον : 44 ; Εοη£Ϊη 44. 

στρατηλΛτης τον μεγάλου πραιαέντου : Ηεγ- 

η3οε 44. 

δίΓΕίεΙαίε 5ε δεγΛίε: Βε5οιχεγϊο3 

50. 53. 

δίΓδΙείΕίε <3ε δΐοίΐε : ΕυρΓΕχΐοδ 50. 

5ΐΓ3ί;έΐ3ΐε 5ε ΤίιεδδΕίίε : ΚεΙε^εΙοπ 50. 

δίΓΕίέΐΕίε 5β ΤΙχεΒδαΙοηίςιιιε: Κ,Εδρβχ 
5!. 

στρατηλάτης Θετταλών : ΚΕίΕ&Εΐοη 50. 

δίΓΕίέΪΕίε 5ε ΤΙχΓΕοε: Ογπΐΐε (δουδ 
ΑπβδΙαβε I) 50 ; δβΓ£β (δοιίδ |ιΐδίί- 

ηΐεη I) 50. 

δΪΓ3ΐέΐ3ΐε βρί ΙΚέηιαΙόη 55. 

στρατηλάτου επι ϋεμάτων, αξία : οίίϊοϊεΓ 
<3ε ίΐχέηιε 54. 

στρατηλατών, άπό 52, οί. εχ-δίΓΕΐέΙβίε ; 

Αρΐοη 52 ; Βϊο£εηΪΕηοδ 52 ; Κηίίη 52. 

στρατηλατών, άπό τών : ΒΪΟ£εηΪΕηοδ 52. 

στρατιάρχης : ^δίϊηϊεη ( ΐεΓ ) 61. 

στρατιαρχία 61. 

δίχΕίΐΐΕίε 53. 

δίΓ3ί:ορέ(3ΕΓ(ΐυε 35. 57 ; Ρϊειτε 57. 

3ίΓΕίορέ5ΕΓςηε <3ε ΓΟπεηί: ΑΙεχίδ 
(ιεΓ) Οοηιηέηε 57. 

στρατοπεδάρχης τής εω .· ΑΙεχίδ ( ιεΓ ) Οα- 

ιηηέηε 57. 

δΐΓ3ίορε(33Γς_υε 5 ε (Ιοιιΐ) 1Όοοϊ5εηί 57. 

στρατοπεδάρχης πάσης Ανατολής : Αδρϊέ- 

ίέδ 57. 

δΐΓ3ίορεά3Γς[ΐιε 5ε ίουί ΓΟπεηί : Αδ- 

ρίέΐέδ 57. 

8ΗΐηιηΗ& τηΐΐίΐίαβ ηιας/ΐβίβν 37,5. 

ΐΕβχηΕίΕΓίχΙιέδ : ΡΗο1ί33, ΝϊοέρΙιοΓε 40. 

τραπέζης, δ επί τής : ΟοηδίΕηίϊη 62. 

ίαπηΕΓςχιε 54. 

τονρμάρχης 54. 

υπερστράιηγος : Ν. 43. 

υποστράτηγος 43. 

νεδίΕΓςιιε ·. ΚοχηΕΪη IV Βίοβέηε 47. 

νεδίΐδ : Ηει-νε 1ε ΡΓΕηοορουΙε ( ΧΙε δ.) 

52. 

III. Ιηάβχ £έθ£ΐ-αρ1ιΐ<ΐϋβ. 

ΑίΓΪς;ηε, δίΓΕίέ^ε 5’: 8εΓ§ε (δοιίδ .Ιη- 

δΐίπίεη ιεΓ) 50. 

Άνατολ.ή : μονοστράτηγος τών πέντε δεμά¬ 

των κατά την “Ανατολήν: Βεγ5επΪ03 38. 

— στρατηγός τής “Ανατολής : ΟοίηεηΙϊο- 

1θδ36 ; ^δίϊηίΕηοδ 36 ; ΜβΓίϊηοδ 36 ; 

Ρβίποε 47 ; ΤπΙΙι^ποδ 36. 
— στρατηλάτης τής “Ανατολ.ής; 47 ; Αγ5ε- 

Ιχουποδ 47. 53 ; ΑΓέοβϊη5ε 44. 47. 53 ; 

ΒέΙΐδΕΪΓε 48 ; ΒϊοκεηΪΕηοδ 47 ; ΗβΓ- 

νέ 1ε ΡΓ3ηοοροιι1ε 52 ; ΗγρΕοε 47 ; 

ΙΙΙιΐδ 44. 47 ; ^Γ(33ηέδ 44. 47 ; Κε- 

ΙίΕυχηέηοδ Κ3ία1ί3ΐοη 41. 48 ; Κοί- 

Ϊ3Π33 48 ; ΚοχίΓΐίοηΕδ, ΚοχηΕΪη 48 ; 

ΜΕηχιεΙ ΓΑπηέιχϊεη 48; ΡέίχοηΕδ 
48. 53 ; ΡΓοοορε 44. 47 ; Ζέηοη 47. 

— στρατηλΛτης “Ανατολής : ΑΓέοΐ)ίη5ε 44. 

53. 

— στρατηλΛτης τής “Ανατολής: 47 ; ^Γ(ΐ3- 

ηέ$ 44. 

Εΐιιάεδ δΰΓ ΠιΐδΙοίΓε 3(1ηιΐηίδΙ:Γ3ίΐνε <3ε ΓΕηχρϊτε Β^ΖΕηίίη 

— στρατηλΛτης πάσης “Ανατολ.ής : Β&Γ(33δ 

δΙίΙεΓΟδ 55. 

— στρατηλΛτης τής “Ανατολής άπάσης : Α- 

(ΐΓαΙεδΙοδ 48. 

— στρατοπεδάρχης πάσης “Ανατολής: Αδρΐέ- 

Ιέδ 57. 

Άνατολ,ή, οί. Οπεηΐ. 

Άνατολία, στρατηλΛτης πάσης 'Ανατολίας : 

Αάτηίεδίοδ 48; Βητάβδ δΙίΙεΓΟδ 49. 55. 

Αη3ΐο1ίε, οοπιηΐΗηάαηΙ; Ιεδ ίΓοχιρεδ άιι 
Ιΐιέηιε εί: ίοχιίεδ Ιεδ ΐΓοηρεδ (3’ : 

Μεΐϊδδέηε, ΝϊοέρΙιοΓε 38. 

Αηβίοϋςυεδ, 1ΐ5φθδΐΓ3ίέ§;6 5εδ : Αχ·£γ- 

ΓΟδ, Εηδί3ί1ιε 43. 

Αηαίοΐίςυεδ, χηοηο3ίΓ3ΐ;έ£ε <3εδ: Αέίΐοδ 
38 ; Μέΐϊδδέηε, ΝϊοέρΙιοΓε 38. 

ΑηΕίοΙϊηχιεδ, δίΓΒΐέ^β (3θδ:36,ΐ6; Μ&- 

ηχιεί 46. 

Ατ&1>εδ, δίΓ&ίέίτε οοηίΓε Ιεδ : Β&αηέδ 53. 

Απηέηί&ςιυεδ, δίΓΕίε^ε <3εδ '· 36.ιη; Μα- 

ηιιεί 46 ; 8&5οποδ 46. 

ΑΓηιέηίε, 5ίηιϊ&£β-ανΙοΙίναΙό)' (Ιεδ ίεΓ- 

πΙοΪΓεδ 5ε 1ε Οοΐοΐιίάε εί άεδ Ιγοχχ- 

ρβδά’ : ^δίϊη, ίίΐδ άεΟεΓηιηηοδ 39. 

Απηέηϊε, 8ΪταΙε%ζ-αιιίοΙιναΙόν άεδ 4γοχι- 

ρεδ ορεΓ&πΙ εη : ΜΕΐχποε 39. 

Απηέηϊε, δΙχ-ΕίέΙ&ίε ά’ : ΜιΐδίΕΐίοη, 
^επ 49 ; ΤζϊίΕδ 49. 

“Ασία : στρατηγός αντοκράτωρ τής “Ασίας 

άπάσης; ΜΕηυεΙ Οοχηηέηε, ίΓεΓε 
5Ά1εχϊδ { ιεΓ) Οοχηηέηε 42. 

Αδϊε, δίΓΕίέδε-ΕυίοΙίΓΕίόΓ 5’ : Ρίχοΐιαδ, 
ΝϊοέρΙιοΓε 40. 

Αδϊε εηϋέΓε, 5ίτΆΪ&%&-αιιίοΙί)'αΙόΐ' 5ε Ρ : 
Μ&ηχιεί Οοχηηεηε, ίΓεΓε 55Α1εχϊδ 
(ι6Γ ) Οοχηηέηε 42. 

ΒηΙ^ΕΓεδ, οΐιεί ά’χιηε εχρέ5ϊΙϊοη οοη- 

ΐΓε Ιεδ : ΙεΕη 63. 

Οέρΐι&ΐέηϊε, δίχΕίεΐΕίε 5ε: Μοχίδοχιΐί- 
Ιίέδ 51. 

ΟϊΐΕΐ5έε, δίΓ&Ιεςε 5ε: ΙεΕη 5ε ΟΙι&Ι- 
5έε 53. 

01ΐΕΐ5έε, δίΓΕίέΐΕίε 5ε : ^εΕη 5ε ΟΙιεΙ- 

5έε 49. 53. 

Οίΐϊοϊε, 5χχο 5 ε: Απ5γοπϊο Οοχηηέηε 
42 ; Τΐχοηχ&δ 42. 

Οο1ο1χϊ5ε ( νοΪΓ ΑΓηχέηϊε ). 
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ΟΓείε, οίχεί 5’χιηε εχρέ5ίίϊοη εη Ηϊ- 

ηχέΓΪοδ 62. 

ΟΓείε, 3ίτβ.ϊβ£β-αΗίο1ίναΙόΐ' εη : ΡΙιοΙίΕδ, 

ΝϊοέρΙιοΓε ( II ) 40. 

Βετε, δίΐΕίέΐΕίε 5ε : δεΓ§;οηΕ8 51. 

Ανσις: αρχηγέτης τής Δνσεως; ΟΕίΐΕίΙοΓΕδ, 

^εΕη 60 ; ΟΙίΕΐοοίοχχΙχϊδ, Τΐιεορίΐ)7!^- 

οίε 60. 

— αρχών πάσης Δύσεως: ΟυΓΕηοδ, Νϊοέ- 

ρΗοΓε 59. 

— αρχών τής Δνσεοκ : ΑπΕηϊίέδ, Οοη- 

δίΕηίϊη 58 ; ΟηΓΕηοδ, ΝϊοέρΙιοΓε 59. 

— αρχών τών τής Δνσεως ταγμάτων : ^επ 

Οοχηηέηε 59. 

— δομέατικος τής Δνσεως: 59 ; ΑΙεχίδ 
( ιε>·) Οοηιηέηε 57 ; ΚουΓίίοχίΕδ, Εο- 

ηΐΕΪη 48. 

— δονξ τής Δνσεως : ΟοηδίΕηίϊη ΟεΙχε- 

δϊΐΕδ 57. 

— κατεπάνω τής Δνσεως: ΑΓβγΓΟδ, Με- 

ΓΪΕηοδ 58. 

— στρατηλάτης τής Δνοεοκ 49. 50; Τεγ- 

οΙίΕΐιείοίε, ΒΕδίΙε 49. 55. 

Δνσις, οί. Οοοί5εηί:. 

Δυτικός : εξαργος τών δυτικών στρατευμά¬ 

των : ΑΙεχίδ ( ιεΓ) Οοηιηέηε 58. 

— μονοατράτηγος εις τά δυτικά &έματα: 

XV., ίϊΐδ ΟΕάεί 5ε Βεγ5ε6 37. 

— στρατηγός τών δυτικών : ΡΙχοΙίΕδ, Εέοη 

36. 

Δυτικός, οί. ΟοοΜεηί. 

Β^ΓΓΕοΙιϊηηι-ΒχχΓΕζζο, δίΓΕίέΐΕΐε 5ε: 

ΚΙίΕΜοιιΙίΙιοδ 51. 

Ε^3φΙει δίΓΕίέΐΕΐε 55: ΑΙίΕΐίίοδ 49. 

"Εως : δ μέγας στρατηλΛτης τής "Εω 49 ; 

στρατοπεδάρχης τής "Εω : ΑΙεχίδ ( ΙεΓ ) 

Οοχηηέηε 57. 

"Εως, οί. Ο π επί. 
'Εφος: στρατηγός τής έφας: ΑτέοΒϊηάε 

36 ; Βέ1ίδΕΪΓε36 ; Βοχιζέδ36 ; Ρΐιϊϋρ- 

ρϊοοδ 36. 

— στρατηγός αντοκράτωρ τής έφας άπάσης : 

ΜΕηχιεΙ Οοχηηέηε, ρέΓε 53ΙδΕΕ0 I 

Οοχηηέηε 41. 

— στρατηγός αντοκράτωρ τών εφων ταγμά- 

τ<ον ·. ΜΕηαεΙ Οοχηηέηε, ίΓεΓε 5Ά- 

Ιεχϊδ I Οοχηηέηε 42- 
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— στρατηλάτης τής έφας : Ζέηοη 47. 

'Εφα, εί. Οπεηί. 

Έοπερία : στρατηγός αύτοκράτωρ τής εσπε¬ 

ρίας : ΑΙεχϊδ ( χεΓ) Οοηαηέηε 59. 

Έσπέριος : αρχών των εσπεριών ταγμάτων : 

ΑΙεχϊδ Οοηαηέηε 59. 

Εσπερία, έσπέριος, οί. Οοοϊάεηί. 

ΕηΓορε, εοπππΒηάΕηϊ βη είιεί άεδ ίΓοπ- 

ρεδ ά’ : ΡΙαοΙίΕδ, Εέοη 60. 

ΕυΓορε, δΐΓηίε£ε ά’: στρατηγός τής Ευρώ¬ 

πης 36 ; Οοηαεηίίοΐοδ 36 ; Ρπδοοβ 36. 

Ευρώπη : στρατηγός τής Ευρώπης ; ΡΠ3008 

36 ; καιάρχων των τής Ευρώπης στρα¬ 

τιωτικών καταλόγων 60. 

ΗεΙΙεδροηί, οοηαηιεΓείΒΪΓε £έηέι·&1 (3ε 
1’ : ΟοδίπΒδ ( VII6 3.) 51. 

Ηπηδ, βίταίέ^ε εοπίτε Ιεβ: ΒΕάοαίΕ- 

πο3 53. 

ΙΙΙγπεπηι, δίΓΒίέΐΒίε : Αΐτοπηι 49. 

ΙΠγπε, δίΓΕίέΐΒίε ά’: Μπηάπδ 49. 

Ιταλία : στρατηγός αύτοκράτωρ των έν Ίτα- 

λίρ ταγμάτων : ΜΒηΪΒ&έδ, ΟεθΓ£εδ 41. 

Ιίαΐίε, βίΓΒί&%&-αν,Ιο1ιταΙόν άεδ ίΓοπρεδ 
ά’: ΒΕάοπΕποδ 53 ; Μ&ηί&Ιεέδ, Οεογ- 

£εδ 41. 

ΕγΒίε, £οπνεπιεΗΓ άε : 5εΓ£ε ( δοπβ 
,ίηδίϊηίεη ι«·) 50. 

ΜΒοέάοϊηε, ηαοηοδίΓΒίέ§;ε άε : ΑΓ§;γ- 

Γ03, Μ&ΠΒΠ03 38 . 58. 

ΜΒοέάοϊηε, δίΓ ΆΪο,^-αηΙοΗναΙόν άεδ 
ίΓοπρεδ (3ε : ΒΓγεηηίοδ, ΝίοερΙιοΓε 
41, στρατηγός αύτοκράτωρ των Μακε¬ 

δονικών ταγμάτων 41. 

ΜΒοέάοϊηε ίΓΕ.η3άηηπϊ)ίεηηε, £οηνεΓ- 

ηειίΓ άε 3ε : ΒΕΓάπδ, ίίΐδ <1ε ΚοΓάγ- 

Ιέδ 49. 

Μακεδονία : μονοστράτηγος εις τε την Θρά¬ 

κην και την Μακεδονίαν: Αέίίοδ 38 ; 

στρατηγός έν Μακεδονία : Κ,ΟΓάγΙέδ 49 ; 

στρατηγός αύτοκράτωρ των Μακεδονι¬ 

κών ταγμάτων ·. ΒΓγβηηίοδ, Νϊεέ- 

ρΙιοΓε 41. 

ΜέδοροίΕηιίε, άπε άε: ΒΕΓάΕδ 811έ- 

γο5 49. 55. 57 ; ΤϊηιοδίΓΕίε 46. 

Μγδίβ, 3ΐΓΕΐέ1&ίβ άε : ΟοηδΐΒηίίη 49 ; 
Ιϋδίχη 50. 

Οεείάεπί, οηίέρΒηο ά’: κατεπάνω τής 

Αύσεως 58: ΑΓ£γτοδ, Μ&π&ηοδ 58. 

Οεείάεπί, οοπιηίΒηάηηί εη είιεί άεδ 
ίΓοπρεδ (Βπαιέεδ) ά’: 36. 49. 58. 

59 ; εί. ΑΓ^Ιαέ^εΙέδ, άοηιεδίΐηπε άε3 

ΒεΗοΙεδ, £ΓΒηά άοηαεδίίςυε 59, δίΓΒ- 

ίέΐΒίε ά’Οεείάεηί 49 ; ΑΙεχϊδ ( ιεΓ ) 

Οοηαηέηε 57. 59 ; Αππηίίέδ 58 ; Οβ- 

ίΕίΙοΓΕδ 60 ; ΟΙαΒίεοίοπΙαϊδ, ΤΗέορΙιγ- 

1&είε 60. 

Οεείάεπί, άοηχεδίίςπε ά’ : 56. 59 ; δο- 

μέστικος τής Αύσεως 59 ; ΑΙεχϊδ ( Ι6Γ) 

Οοηαηέηε 57 ; ΚοπΓ^ουΒδ, ΚοηΐΒίη 
48 (?). 

Οεείάεπί, άοιηεδίίςηβ άεδ δοΐιοΐεδ ά’: 

57 ; ΑΙεχϊδ (ιεΓ) Οοιηηέηε 57, 

Οεείάεπί, άπε ά’: ΑΙεχϊδ ( ι«γ ) Οο- 

ιηηέηε 57. 

Οεείάεπί, εχΕΓςπε άεδ Εηπέβδ ά’: Α- 

Ιεχίδ ( ιβΓ) Οοηιηέηε 58. 

Οεείάεπί, παοηθ3ίΓΕίέ§;ε ά’ : Ν., ίϋδ 
εΕάεί άε ΒΕΓάΕδ 37 ; ,ΪΗδίίηίεη ι«τ 37. 

Οεείάεπί, 3ίΓΒίέ£ε-αΐίίο/ί>’αίόΓ ά’: Αίε- 

χίδ { ιε*·) Οοηιηέηε 42, στρατηγός αν- 

τοκράτωρ τής Εσπερίας 42. 

Οεείάεπί, δίΓΕίέΙηίε ά’: στρατηλάτης τής 

Αύσεως 49 ; εί. εοιηυΐΕηάΕηί επ είιεί 
άεδ ΕΓΠίεεδ ά’Οεείάεπί ; Βι-γεηηίοδ 
νΕίΕίζέδ ( ΧΙε 3.) 52 ; ΤΕΓεΙίΕπείοίε, 

ΒΕδίΙε 55. 

Οεείάεπί, δίΓάίορέάεΐΓςυε άε ίοπί 1*: 58. 

Οεείάεπί, εί. Ανσις, Δυτικός, Εσπερία. 

ΟρδίΗοη ίπηρέπθΐ, εοπιίε άε 1’: Τβέο- 

άοΓε 43. 

Ορδίίποη, Π3οηο5ίΓΕίέ§:ε άε 1’: Αέίίοδ 38. 

Οπεηί, εοιηηίΕηάηηί επ είιεί άε ίουδ 
Ιεδ £εηεΓΕυχ άε 1’ΕΓπιέε τοπίΕίπε 
άΕηδ ίοπί 1’: ΙπδίίπίΕηοδ 39. 

Οπεηί, οοιηηιηηάαηί εη είιεί άε3 ίΓοπ- 

ρε3 (ΕΓΠίεεδ ) ά’ : 36 ; ΑΙεχϊδ ( ΐεΓ ) 

Οοπχπέηε 57 ; ΑτέοΟίπάε 36 ; ΒΕΓάΕδ 
δίάεΓΟδ 57 ; ΒεΙίδΕΪΓε 36 ; Βοπζέδ 
36 ; Οοιπεηίίοΐοδ 36 ; ^δίίηίΕποδ 36 ; 

Μεγ£ϊπο3 36 ; Ρίιίΐίρρίεοδ 36 ; Ργϊ- 

3εο3 36 ; Τπίΐινποδ, Τΐιεοάστε 36 ; 

Τζϊπιίδΐίέδ, Ιεαπ 56- 

Οτίεπί, άοπιεδίίςπε ά’ : 40. 56 ; Ι5εεο 
Οοπιπέηε 41 ; ΤΙιέοάοΓε 41. 

έίπάεβ 5πγ ΙΊτίδίοίτε ΕάπιϊπίδίΓΕίίνε άε ΓΕιηρίΓε ΒγζΕπίίπ 

Οπεηί, άοηιεδίίςπε άεδ δείιοΐεβ ά’ : 

55. 56; ΝίεοΐΕδ 57 ; Τζΐπιΐδίίέδ, 

^εΕπ 56. 

Οπεηί, ^έηέΓΕίίδδίπιε άεδ ίτοπρεδά’: 47. 

Οπεηί, ιηοηο5ίΓΕίέ§;ε άεδ είηςι ίΗέπιεδ 
ά’ : ΒΕΓάΕΠΪΟδ 38 ; μονοστράτηγος των 

πέντε δεμάτων ιών κατά την ’Ανατο¬ 

λήν 38. 

Οπεηί, ιηοηο5ίΓΕίέ£6 άε Ιοιιί Υ : Βέ- 

ΙίδΕΪΓε 37. 

Οπεηί, 5ίΓΕίέ£ε ά’ : Οοπιεηίίοΐοδ 36. 

Οπεηί, δίΓΕίε^ε-αΜίο/τΓαίό»· άε ίοπί Γ : 

ΜΕηπεΙ Οοπιπέηε, ρέτε ά’ΙδΕΕε I 

Οοπιπέηε 41. 

ΟΓίεηί, 8ίΓΕίε£ε-Εηίο1ίΓΕί0Γ άεδ ίτοπ- 

ρεδ ά’: ΜΕηπεΙ Οοηιηέπε, ίτεΓε 
ά’ΑΙεχίδ I Οοηαηέηε 42, ΜΕπηοε 39. 

Οπεηί, δίΓΕίέΐΕίε ά’ : 47 ; στρατηλάτης 
τής Ανατολής 47, οί. ηΜβίεΙβΓ ηήΐί- 

Ιιιηι ρβν ΟήβηΙβηι 47 ; ΑΓάΕΐαοηποδ 
47. 53 ; ΑΓέο5ίηάε 44. 47. 53 ; Βείί· 
3ΕΪΓε48 ; ϋίο£εηίΕηοδ47 ; ΗεΓνέ 1ε 
ΡΓΕηεοροηΙε 52 ; ΗγρΕεε 47 ; ΙΙΙηδ 
44. 47 ; }θΓάΕηέ3 44. 47 ; ΚεΙίΕηηιέ- 

ηοδ Κεϊε^εΙοπ 41. 48 ; ΚοίίΕΠΕδ 48 ; 

ΚοΗΓίοοΗΕδ, Κ,οηαΕίη 48; ΜΕηπεΙ 
ΓΑπηέηίεη 48 ; ΡέΙτοηΕδ 48. 53 ; 

Ρτοεορε 44. 47 ; Ζέποη 47. 

Οπεηί, δίΓΕίέΐΕίε άε ίοπί Γ : οτρατ??;.ά- 

της πάσης Ανατολής 48 ; ΑάΓΕΐεδίθ3 

48 ; ΒΕΓάΕδ δΙοΙέΓΟδ 48. 

Οπεηί, £ΓΕηά δίΓΕίεΙπΙο ά’ : 49 ; 6 μύ¬ 

γας τής *Εω στρατηλάτης 49. 

ΟΓίεηί, δίΓΕίορόάΕΓςπε άε 1’ : ΑΙεχϊδ 

( ιεΓ ) Οοηαηέηε 57. 

Οπεηί, δίΓΕίορέάΕΓςηε άε ίοπί 1’ : Α- 

δρίέίέδ 57. 

ΟΓίεηί οπ Οεείάεπί, είιεί άε ίου,ίββ 1ε3 

ΕΓηαέεδ 5γζΕηίϊηε3, εί. ΟέηεΓΕίϊδ- 

δίηιε, δίΓΕίέ^ε 37. 

Οπεηί, οί. Ανατολή, "Εως, εφος. 

ΟνΐβηΙβπι, η\α$ϊ&ίβτ πιίΐίίιιηι ρβν : εί. 

δίΓΕίέΐΕίε ά’Οπεηί 44,5. 47 ; Βέΐϊ- 

βΕΪΓε 39 ; ^Γάαηέδ 44. 47. 

Οντβηϋδ, άηχ νοτηαηαβ ητάϋϋαβ βΐ νηα- 

()Ϊ8ί6Γ ηιΐίϋΗΐη : άπδίίηί&ηοδ 39. 

ΟβΓοέηε, βοπνεΓπεπΓ άε 1*: Κ&ϊεϊε, 
^εΕη 46 ; Ρίοΐέπιέε 46. 
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Παλαιστίνη : αργών τής εν Παλαιστίνη δν- 

νάμεως : 59. 

ΡΕίεδίίηε, εοπαπίΕπάπηί εη είιεί άεδ 
ίΓοηρεδ άε : Βοπιεποβ 59. 

ΡΕίεδίίηε, άπε 1ε : δπηαηαπδ 45. 

Ρέίοροπηέδε, δίΓΕίέΙ&ίε άπ : Οηίαίοδ 50. 

ΡεΓεεδ, οοηαιηΕηάΕηί εη είιεί άε 1’εχ- 

ρέάΐίίοη οοηίΓβ 1β3: ΝΕΓδέδ 43. 

ΡείεΙαέηέ^ηεδ,δίΓΕΐέβε-αΜίο/ο’αίάτ· οοηα- 

πίΕπάπηί Ιεδ ίΓοπρεδ οοηΐΓε Ιεδ: 

ΟοηδίΕΠίίη 41. 62,5; ΝίεέρΙαοΓε 41. 

Κ.οπΐΕΪηδ, δίΓΕίέ^ε άεδ : ΡΙιοΙίΕδ, Νίοέ- 

ρΙαοΓε 40. 

δΕΓάΕί^ηά, άπε άε: Βοπιεϊπ IV Όίο- 

2έηε 47. 

δογίΐαίε, δίΓΕίέΐΕίε άε: ΒΕάοπΕΓΪοδ 

50. 53. 

δίείΐε, εΐαοί ά'ππε εχρέάΐίίοη εη: Οοη· 

δίΕηίίη 62. 

δϊείΐε, 'ο^αο άε: Μοδέΐέ, ΑΙεχϊδ 46. 

δίείΐε, δίΓΕίέΐΕίε άε : ΕπρΓΕχϊοδ 50. 

δΐίορίίε, οοηιπίΕηάΕηί εη είιεί άε ίοπ- 

ίεδ Ιεδ ίΓοπρεδ άε 1π Γε§ίοη άε : 

ΑπΕηϊίέδ 40. 

Τ1αέ5εδ, 8ίναίβ^έίβ8 άεδ : Επίΐιγηαίοδ 62. 

ΤΗεδδΕίίε, δίΓΕίέΙπίε άε : Κεϊε^εΙοπ 50. 

ΤΙαεδδΕίοηίςπε, άπε άε : Οτέ^οποδ 59. 

ΤΙαβδδΕίοηίςιπε, δΐΓ&ίέ§;ΕΓς.πε ίηιρεΓίΕΐ 

άε : ΟοηδίΕπίίη (IX6 3. ?) 61. 

ΤΙιεδδΕίοηίοιπε, δίΓΕίέΙπίε άε: ΚΕδρΕΧ 

51. 

Θετιαλών στρατηλάτης 60. 

ΤΙίΓΕεε, εοηιηίΕηάΕηί ίΓοπρεδ άε : Αγ- 

§;γΓθδ, Μεγιεποβ 38. 

ΤΙίΓΕεε, ΙαγροδίΓΕίέ§:ε άε : ΤΙιέοάοΓε 43. 

ΤΙίΓΕεε, 3ΪΓΕίέ§;6 άε : 36,16 ; Ρτίδοοε 36. 

ΤΙίΓΕεε, δΐΓΕίέΐΕίε άε: Ογπΐΐε (δοπδ 
ΑηαδίΕδε I) 50 ; δεΓ£ε (δοπδ Ιπδίί- 

ηίεη I) 50. 

Θράκη : μονοστράτηγος εις τε την Θράκην 

και Μακεδονίαν ; Αέίίοδ 38. 

ΤΙίΓΕεέδίεηδ, ΙιγρεΓδίΓΕίέ^ε άεδ : ΔΓ. 43. 

ΤίίΓΕεέδίθηδ, δίτπίέ^ε άεδ: 36,Χ6. 

Τπροΐί, ροπνεΓηεπΓ άε : 8εΓ§ε ( δοπδ 
άπδίίηϊεη I) 50. 
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-II 

ΚΥΛΙΣΤΡΑ 

Εα άευχΐειηε δουΓεε εδί 1ε Οαηοη 79 άη ΟηΐηίδεχΙυπι άαηδ Ιεςυεί 
οη ίηΙεΓάίΐ αυχ είυάΐαηίδ εη άΓοΐί (ρΓοβαΜεηιεηί: ΐΐ η’εχΐδίαΐί: ρΐυδ 
ά’αηΐτεδ εΐυάίαηΐδ) ίΓοΐδ υδα§;ε5 ραϊεηδ, & δανοη οπ ΙευΓ ΐηίεΓάΐί άε 
νίδίΙεΓ Ιεδ ίΐιέαΐτεδ, άε ίαίτε Ιεδ δοΐ-άίδ&ηΐ κυλίστραι ε£ άε πιείίτε άεδ 
ΙιαΗίδ ΐηδοΐίΐεδ — οτολαί —, δοΐί αυ άέβυί, δοίΐ αυ πιίΐίειι, δοίΐ α Ια £ΐη 

I*68 ιηίοΠΏ^ίοη5 5υΓ ]65 υδα§·εδ α Γοεεαδΐοη άε Γαιχΐνέε άε ηου- 

νεααχ έ1αάϊ8ηί8 4 ΓϋηίνεΓδΐΙέ <3ΆΐΗέη65 5οηί οοηηιιεβ <5ε ΐο«ι 1ε 
ιηοηάε. ΟβΙ άέ)έ βιι 9ιι3ΐ άε Ρίκκη.5 οα άε ΡΜετοη ςχιε 1ε ηοονεβϋ 
νεηα έίβιΐ αΙΙεηάυ ρ3Γ 1εε πκηΛΓβ® άε3 άίίίέτεηΙεΒ 335οα3Ιίοη5 ά'έΐη. 

άιαηΐδ (χοροί) ςυί ίοαδ Πηίΐυεηςαΐεηί πιοΓαΙεπιεπί ου ςυε1ςυε£οΐδ αυδδΐ 
ρηγδίςυεηιεηί ρουΓ ςυ’ιΐ δε £ιί ίπδεπΓε α ΙευΓ εΗοΓοδ α ευχ. Οοπιπιε 
Ιεδ *0£>ο< 80 εοηιροδαΐεηί άε5 έΐένεδ ά’υη δευΐ ρΓοίεδδευΓ, οη άέεΐάα εη 
πιεπιε ίεηιρδ άυ εΐιοΐχ άυ πιαϊίΓε. Ρυΐδ Π γ αναΐί υηε βοτίβ ά’έροςυε 
άε ηονιειαί: εΐ άεδ βπηιαάεδ α Γοεεαδΐοη άεδςυείΐεδ αναΐί Ηευ υηε δΟΓίε 
άε οαρίεαιε^ άαηδ υη έίαΜΐδδεηιεηί άε Χ>αΐηδ. Αρτέδ ςυοΐ οη πιΐί; υη 
πιαηίεαπ ά’έίυάΐαηΐ: — τριβών — αυ ηονΐεε. XI εβί ένΐάεηί; ςυε εεδ Βπ- 

ηιαάεδ εΐ&ιεηί υηε ραΓοάίε άε Ρΐηαυ^υΓαίΐοη άαηδ υη ιηγδίέΓε. Οη η’α 
ςυ’α εοηιραΓεΓ Ιεδ ηιοευΓδ άέεπίεδ ραΓ ΟΓβ^οπυδ Ναζΐαηζεηυδ, Ευηα- 

ριυδ εί ΟΙ^ηιριοάοΓυδ1 αυ πίεάέεπί ραΓ Αρυΐεΐυδ άαηδ Γοηζίέηιε 1ίνΓε 
άε δ65 ΜείαπιοΓρΙιοδεδ. 

. , Ρ6 ςαε 1θϋί 1ε 131011(16 ηε δαίί ραδ, εε δοηί Ιεδ υδα^εδ α Γϋηΐνβτ- 
δΐίε άε ΟοπδΧαηϋΐηορΙε. Νουδ ανοηδ ΙγοΪ5 δουΓεεδ δυΓ εεΐα. Εα ρΓειηΐεΓε 
εβί; Ια Οοηδϋΐίυίΐο Οιηηειη άε άυδίΐηΐεη, άαηδ Ιαςυείΐε ΡειηρεΓευΓ ΐηίεΓ- 
άιί Ιεδ Βπηιαάεδ {Ιιιάΐ) εηνεΓδ Ιεδ ηουνεαυχ νεηυδ: 

XXX Οοηδί. Οηιηεηι ς· ΙΙΙηά νβτο ΒαΙίβ ηβοβδδανίηηι βοηβϋΐηίηχη 
°ηΤ ^αιηιηϊα ιη&™ίηαϋοηβ βάίοίτηηδ, ηί ηβπιο αηάβαί ηβρηβ ίη Ηαβ 
8ρΙβηάζάΪ88ίπια οίνίίαίβ ηβηηβ ίη Ββνι/1ίβη8ίιιηι ριιΙοΗβτΗΊηο ορρίάο βχ 
Κί8, φιί Ιβριίίηια ρβναρηηΐ 8ΐηάία, ίηάίρηοΒ βΐ ρβ88ίγηο8, ίτηηιο τηααί$ 

8βννιΙβ8 βΐ ςιιοηιηι β[βοίιΐ8 ίηίηνία β8ί Ιιιάθ8 βχβνοβτβ βΐ αΐία οΗηιίηα νβΐ 
ιη ΙΡ808 ρνο(β88θνβ8 νβΐ ίη 800108 81108 βί Υηαχίηιβ ίη 608, ριιί ηιάβΕ αά 
τβσιίαίιοηβηι Ιβριιηι ρβνυβηίιιηΐ, ρβνρβίνατβ. Οηίβ βηίιη Ιιιάο8 αρρβΙΜ 
608, βχ ρηίόαβ βνίηιίηα οΗηηΙητ 9 

^ νι1 16 6ί 19 ( Ρθ63ΐ€Γ Χ· 1 Ρ&§:65 89 61 91 ) ; θπιδ<36,η ερΐ3ίο1& 
• 45ο (^063ί£Γ Χ1’ ρ· 493 1071 ^Γ°1ί )» Ογ6§;ογϊπ3 Ναζίαπζεηηδ, Ογ&Ιϊο ίιιηεΙ^Γ. 
ίη 8. ΒβαΙιαιη^ΜΙβαβ; ΡΟ XXXVI, 5ι6/7 ; ΡΙοΗ™ ΒίΜ., οοά. 8ο (Οίνιηρΐο- 
άθΓ,δ); Ευπ,ρ^,, ΡΓοαοΓββϋ (Βοίδοηηαάβ, Ευη&ρϋ νΐία€ δορΙιΐβίΕΓϋπι, 
ΟιαοΙ 18491 Ρ· 485/6); οοηί· ΡΚΐΙοβίΓ&ίιΐδ ΑροΙΙ. IV, 2ο. 

άεδ έΐυάεδ. 
Ουΐηίδεχίΐ εαη. '/ΐ. Τούς διδασκόμενους τους πολιτικούς νόμους μη 

δεϊν τοΐς ελληνικοΐς εϋεοι κεχρήαϋαι, μήτε μην επϊ θεάτρων ένάγεσ&αι ή 

τάς λεγομένας κυλίστρας επιτελεϊν η παρά την κοινήν χρήσιν στολάς έαυ- 

τοΐς περιτιΰέναι, μήτε κα&' ον καιρόν των μαϋημάτων ένάρχονταί, ή προς 

τό τέλος αυτών καταντώσιν ή, καθόλου φάναι, <5ίά μέσου τής τοιαύτης παι- 

δεύσεως. ΕΙ δέ τις άπδ του νυν τούτο πραξαι τολμήσοι, αφοριζέν&ω. 

II ηε ηουδ 681; ραδ άΐίΐίεϋε άε τεεοηηαιίΓε άαηδ Ιεδ δίοΐαε, άαηδ 
Ιεδςυείΐεδ ΓείυάίαηΙ δε άΓαραΐί; αυ άέάυΐ άεδ εΐυάεδ, 1ε πιαηίεαυ ά’έΐυ- 

άΐαηΐ 9υ’οη πιΐί αυδδΐ αυχ έίυάΐαηΐδ άε ρΓεηιίεΓε αηηέε ά’ΑίΙιέηεδ. 

ΕνΐάεΓηηιεηί; οη 1ε πάί α ΐΓοΐδ οεεαδΐοηδ δοΐεηηεΐΐεδ : αρΓεδ 1ε ηονίείαί, 
αυ ηήΐΐευ εΐ α Ια ίίη άεδ είυάεδ. Ιε ηε εΓοίδ ραδ είΓε Ιγορ ΙιαΓάΐ εη 
εΐ'ογαηΐ: ςυε Ια εέΓεηιοηίε, αυ ηιίΐΐευ άεδ είυάεδ, είαΐί Ια ίέίε άεδ Ραρί- 
ηΐαηΐδίθδ, άοηί Χυδίΐηΐεη, Οοηδΐ. Οηιηεηι 4, ηουδ εεπί: 

...Ιίύνηπι βηίιη ΗρροίΗββαηαβ βχ ρήπιονάίίΒ ρίβηηιη βίιΐ8άβηι 

ηχαχίιηί Ραρίηίαηί βοίηιηβ Ιββίίοηβ, ηί βί ηοηχβη βχ βο ΗαΙβαηί βί 

ΡαρίηίαηίεΙαβ νοοβηίητ βί βήΐδ νβπιίηί8ββηίβ8 βί Ιαβίίβββηίητ βί ββίαηι 

άίβηι, (}Μβ?η,, βηιη ρνίηιιιπι Ιβρβ8 βίιιβ αββίρίβύαηί, ββίβύνανβ βοΐβύαηί, 

ρβναραηί... 

ζ)υε 1ε εοη§έ ςυ’οη ρΓεηά άε ΓϋηΐνεΓδΐίέ £ύί αεεοηιρα§:ηέ ά’υηε 
εέΓεηιοηίε, 56 εοηιρΓεηά Ιγ65 Μεη. 

II 651; ρΐυδ άίίίίεΐΐε εερεηάαηί ά’έΐα^ΙΪΓ εε ςυε ε’έίαΐί; Ια κυλίστρα. 

Νοδ άΐείΐοηηαΐΓεδ — ΕΐάεΙΙ-δεοΙί, Ραρε, δϊερίιαηυδ, Με^α Εεχίεοη — ηε 
ηουδ άοηηεηί άε εε ηιοί ςυ’υηε δευίε δί&ηίίίοαίίοπ, α δ. εεΐΐε ά’υη 
εηάΓοΐί ου Ιεδ εΐιεναυχ ρυΐδδεηί 56 ναυίΓεΓ άαηδ 1ε δαΜε (Απδίορίιαηε, 

Χεηορίιοη). Οη ροχπτ&ιί ρεηδ6Γ ςυε κυλίστρα βΐ^ηίίϊεΓ&ίΐ ΐεΐ υηε ίΐαςυε 
ά’εαυ ρευ ρΓοίοηάε ου Ιεδ εΐιεναυχ ρουναΐεηΐ: δε ναυίΓΟΓ ; άαηδ εε εαδ-ΐα 
οη αυΓαίΐ: ειηρίογέ 1ε ηιοί ρουΓ υη πίε αηαίο^υε α εεΐυί ςύ’οη ίΐί άαηδ 
Γείαίάΐδδεηιεηί: άε Ι^αΐηδ α ΑΛέηεδ. Οείίε εχρίΐεαίΐοη εερεηάαηί ηε οογ- 

τεδροηά ηί αυ νεΓ^ε επιτελεϊν, ςυί δυρροδε υη ηοηιεη α§·εηάΐ, ηί αυ 
εουιηιεηίαΐΓε ςυε άοηηε Βαίδαηιοη ι, εοπιηιεηίαίΓε ςυί άΐί: 

Κυλίστραι δέ εγίνοντο* ώς έμοι δοκεΐ, μεταξύ των διδασκόντων’ τον 

μεν γάρ ίδιουμένου τόνδε τον μαϋητήν, τον δέ έτέρω'&εν άντιπίπτοντος, αί 

1 Κ. 1ι ε 11 ί 5 βί Ρ ο I Π 5, Σύνταγμα II, ρ. 47°· 
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κνλίστραι έπενοήϋησαν και το εκ τής τύχης αποτέλεσμα {έγένετο), ώς γίνε¬ 

ται σήμερον εν ταΐς ΐπποδρομίαις χάριν των καγγέλων. 

II 6Π Γ65ΐι11β ςα’οη εηίεηάειίΐ: ρεγ κυλίστρα Ιο Ιιγε£·6 ειι βΟΓί: ςαί 

ανζιί Ιίειι ροιίΓ ιηοπίχει· ειιχ οΗεναιιχ ιιη ροίηϋ δο άέρΕΓί άαη5 ΓΕίρρο- 

άτοπιε. Εβ ίΪΓΕ§;6 αυ 50γϊ θδΐ άέοπΐ ρεγ ΟοηδίΕηίΐηιΐδ Ροτρ1ιγΐΌ§θηη6ί:Ε, 

ΟεΓΘηι. I 69 (ρ· 3ι3 Βοηη.), ςιυί ηε δε δβτί ραδ άιι ίεπηε κυλίστρα, ίΐ 

εδί νταή ηΐΕΐδ 9ϋί ρεγΙθ βίβη άε κυλίειν τήν ορνην (εοηιεί; ε άέδ). δί 

άοηε ηοιίδ ροιινοπδ ογοϊγε ΒΕίδΕΠίοη, Ιεδ ρΓοίεδδειίΓδ ΗνταίεηΙ: ]αάίδ ηπε 

δΟΓϋε άε οοπιΒεΙ ροιίΓ εη§·Ε£6Γ Ιεδ ηουνεΕίιχ νεηιΐδ άαηδ ΙεαΓδ ίηΐέτεϋδ. 

Ρΐιΐδ ΐΕΓά εε εοπιΒαί; ε έϋέ τετηρίΕοέ ρεγ ιιπ 1ϊγε§·0 ειι δοτί. 

Η. ]. 30ΗΕΕΤΕΜΑ 

Η ΑΡΧΑΙΟΜΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΛΕΞΙΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΗΣ 

Εις άρθοον μου δημοσιευθέν προ διετίας 1 υποστηρίζω τήν άποψιν, δτι 
ό ομηρικός χαρακτήρ τής Άλεξιάδος δεν περιορίζεται εις τήν εξωτερικήν 

ρητορικήν διακόσμησιν του λόγου δι’ ομηρικών παραπομπών και υπαινιγμών 

καί δτι επομένως δ χαρακτήρ οΰτος δεν δΰναται νά εξηγηθή μόνον ώς έπί- 

δειξις άρχαιομαθείας. Ή ήρωϊκή νοοτροπία τής φεουδαρχικής αριστοκρατίας, 

είς τήν οποίαν ανήκον οί Κομνηνοί καί οί Δοΰκαι, εξηγεί τό χαρακτηριστι¬ 

κόν τούτο τής Άλεξιάδος. Υπάρχει μία βασική συγγένεια μεταξύ του τρόπου 

του σκέπτεσθαι τών ομηρικών ποιημάτων καί τής νοοτροπίας του περιβά?ι- 

λοντος, είς τό όποιον εμεγάλωσε καί ωρίμασεν ή "Αννα ή Κομνηνή. 

Ό σεβάσμιος αρχηγός τής γερμανικής βυζαντινολογίας, ό καθηγητής 

κ. Ρ. ϋδ1§;εΓ, είς σχετικόν βιβλιογραφικόν σημείωμα άποδοκιμάζει σφόδρα 

τήν άποψίν μου ταΰτην 2. Κατ’ εκείνον πρόκειται μόνον περί εξαιρετικής άρ- 

χαιομαθείας τής "Αννης, επίδειξις τής οποίας γίνεται είς τήν Άλεξιάδα. "Οτι 

ήτο έξαιρέτως αρχαιομαθής ή "Αννα, καί οτι είχε βαθεΐαν κλασσικήν μόρ- 

φοισιν, ουδεμία δυναται νά ΰπάρξη αμφιβολία. Ή άρχαιομάθεια δμως αΰτη 

εξηγεί μόνον τήν εξωτερικήν ομηρικήν διακόσμησιν τής Άλεξιάδος, δχι καί 

τήν εσωτερικήν επικήν ορμήν, περί ής γίνεται λόγος3. Τά άναγκαίως πενι¬ 

χρά καί περιωρισμένα παραδείγματα, τά άναφερθέντα εις τό προηγοΰμενον 

άρθρον μου, δεικνύουν επαρκώς, νομίζω, καί άναμφιβόλοις τήν υπαρξιν τής 

έσωτερικής ταΰτης επικής ορμής, ή οποία παρετηρήθη καί από άλλους μελε- 

τητάς4, καί τήν οποίαν συμβατικώς ονομάζω «επικόν πνεύμα». Τοιου- 

1 “Αννα ή Κομνηνή καί ό “Ομηρος, ΕΕΒΣ ΚΖ', 1957, σελ. 213-223. 

2 ΒΖ 51, 1958, σελ. 420. 
3 *0 κ. Όόΐ£6Γ διερωταται μέ τί δικαίωμα ταυτίζω είς τό άρθρον μου τό επι¬ 

κόν πνεΰμα μέ τό ομηρικόν. Είς τήν έλληνοβυζαντινήν φιλολογικήν παράδοσιν δικαιο¬ 

λογείται απολύτως ή έν λόγω ταύτισις, διότι μέ τά ομηρικά ποιήματα έδόθη ευθύς 
έξ αρχής μία ανυπέρβλητος λογοτεχνική έκφρασις τής επικής νοοτροπίας, υπήρξε 
δ’ αυτή παράδειγμα δι* δλην τήν περαιτέρω έξέλιξιν έν τφ πλαισίφ τής έλληνοβυ- 

ζαντινής φιλολογικής παραδόσεως. 

4 Πρβλ. πρό παντός Β. Εείό, Αίεχί&άε, I. 1, Ρατίδ 1937, σελ. XXXIII- 
XXXIV καί V. Ο γ ε ε ιι, Εε ναΐευτ ΙίΙΙέΓ&ΪΓε <3.εδ οεηντεδ Ηίδΐοτίηηεδ Εγζ&π- 
ίίηεδ, Β31 XIII, 1952 - 1953, σελ. 260. έγένετο : δΐίρρίενί 

10 -10 -1959 ΕΠΕΤΗΡΙ5 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτϊ£ ΚΘ' <5 
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τοτρόπως δεν -θά έπανηρχόμην δημοσία εις τό θέμα τούτο, άν δεν έπεισέ- 

φερε ό κ. ϋδΐ^ετ προς άπόκρουσιν της γνώμης μου τό σοβαρόν επιχείρημα, 

δτι « φθάνει νά άναγνώσωμεν προς σύγκρισιν τους λόγους τούς έκφωνηθέν- 

τας υπό τούς άνθριοπιστάς της αυλής τού τέλους τού 12ου αίώνος, διά νά 

ίδωμεν, δ'τι οΰτοι ομιλούν εις τον ίδιον επικόν τόνον, δταν περιγράφουν τά 

άθλα τού βασιλέως ». 

Εις την πραγματικότητα οι λόγοι των αρχαιομαθών ρητόρων τούτων 

δεικνύουν καθαρώς την διαφοράν μεταξύ μιας φιλολογικής μόνον όμηριζού- 

σης άρχαιομαθείας καί τού γνησίου επικού πνεύματος, τό όποιον διαπνέει 

τήν Άλεξιάδα. Δεν υπάρχει αμφιβολία, δτι καί ?] "Αννα καί οί « άνθρωπι- 

σταί » ρήτορες έμορφώθησαν από τάς ιδίας πηγάς, καί δτι ή άρχαιομάθειά 

των οφείλεται εις τήν γενικήν φιλολογικήν τάσιν τής εποχής. Εις τό σημεϊον 

τούτο συμφωνούμεν απολύτως μέ τον σεβαστόν πρωτοπόρον καί διδάσκαλον 

ΚπιπιδΕοΙιεΓ καί τον κ- ϋό1§0Γ. Ή βασική διαφορά δμως, τήν οποίαν θέλω 

νά τονίσω, είναι, δτι υπό τήν αρχαιομαθή ρητορικήν εις τήν Άλεξιάδα πάλ¬ 

λει γνήσια επική ορμή, ή οποία απουσιάζει εντελώς από τούς λόγους τών 

ρητόρων τής αυλής. 

Ώς « ανθρωπιστήν » τής αυλής τού τέλους τού 12ου αΐώνος δυνάμεθα 

νά άναφέριομεν προ παντός τον Νικηφόρον τον Χρυσοβέργην καί τούς συγ¬ 

γραφείς τού ρητορικού κωδικός ΕδΟ. V - II - 10. Εις πολλά σημεία τών λό¬ 

γων τού Χρυσοβέργη προς τον αύτοκράτορα Αλέξιον τον "Αγγελον 1 περι- 

γράφονται μέν άθλα τού βασιλώως καί όμηρίζει συχνά ή καλλωπισμένη γλώσσα, 

απουσιάζει δμως έστω καί ίχνος εσωτερικής επικής ορμής. Τούτο μάς δει¬ 

κνύει καθαρώς έν χωρίον τού πρώτου λόγου (σελ. 4, 36-5, 10): 

ός οΐα Αιβάνου κέδρος τις ευθύς έπαρθείς αδρός την τον στελέχους 

περιοχήν καί ταΐς εκείνων αύραις φυσώμενος υπό δρυοκόποις χερσι τών 

σών, ώ βασιλεύ, δρυοτόμων πολεμιστών και υπό κραδανθεΐσι κατ3 εκείνου 

πελέκεσι εις γην έβέβλητο κορμηδόν και τφ εδάφει ενέστρωτο' και διεόέ- 

χετο τήν έ'παρσιν εκείνου και τήν άδρότητα παρέλευσις άθρόα και τό ανύ¬ 

παρκτον. και μέγας έ’κειτό τις μεγαλωστί τών χΰές ίπποσννάων λελασμένος 

καθ3 °Ομηρον ή μάλλον τέρας ήν ευθύς *Εμπεδόκλειον εις κόρσην τερά¬ 

στιον άναύχενα και είς αυχένα πάλιν άκόρσωτον υπό τυραννοκτόνοις σπά- 

θαις σου δοιασθείς. 

Είναι αδύνατον νά αισθανθή τις επικήν διάθεσιν, νοοτροπίαν καί ορμήν 

εις τήν ρητορικήν κομψολογίαν ταύτην. Ό επικός χαρακτήρ τού συγγράμμα¬ 

τος τής Άννης δεν προέρχεται λοιπόν ούτε έκ τής ρητορικής κατασκευής 

1 ΝΐσβρΗοπ 01ΐΓγ5θδεΓ§&ο Απ^εΐοε οτ&ίίοπεδ ΐτεε, εά. Μ. Χτένι, Βτε- 

δίαυ. 1892. Ργο^γ&ιππι άεδ Κοπί^Ι. Ρπεάτϊοΐΐδ^νιηη&εϊυιιι ζυ. Βτεδί&η. 
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τού λόγου, ούτε έκ τής διηγηματικής φύσεως τού έργου, αλλά έκ μιας εσω¬ 

τερικής διαθέσεως καί εκ τού τρόπου τού σκέπτεσθαι τής συγγραφέως. Ή 

επική ορμή δχι μόνον δεν προέρχεται έκ τού ρητορικού χαρακτήρος ενός κει¬ 

μένου, αλλά είναι κατά φύσιν αντίθετος εις αυτόν. Ή "Αννα δεν κατέχεται 

από έπικόν πνεύμα επειδή έχει καί ρητορικήν μόρφωσιν, αλλά τό εργον της 

δεικνύει έπικόν χαρακτήρα («λλο ή ομηρική διακόσμησις) μολονότι ύπέστη 

βαθεΐαν έπίδρασιν τής ρητορικής, διότι εις έργα τέχνης συμβιβάζονται καί τά 

ασυμβίβαστα. Διά νά τό άποδείξιομεν, δυνάμεθα νά άναφέρωμεν, έν ά'λλον 

χωρίον τού αυτού λόγου τού Χρυσοβέργη (σελ. 10, 24-28). Είς τό χωρίον 

τούτο ό Χρυσοβέργης περιγράφει τον θρίαμβον τού βασιλέως. Τό θέμα 

καθ’ εαυτό είναι έπικόν, αλλά ή ρητορική κατασκευή τού λόγου καί ή έλλει- 

ψις πάσης επικής διαθέσεως στερεί τό κείμενον παντός ίχνους επικού χαρα¬ 

κτήρος : 

ονκονν εκείνον ταϊς ’Λρειακαΐς μαχαίραις έξεργασθέντος μελειστί τοις 

σνναντάρταις έμνησικάκησας, άλλ’, έπείπερ ήλιος έ'δν και επί κνέφας ήλθε 

καί σκότος τούτον κατ* οφθαλμούς επεκάλνψεν, ό σός παροργισμός ου συνέ- 

δυνεν έχρήν γάρ, άνεξίκακε βασιλεύ, μή έπιδύναι κάνταϋθα επί τφ παρορ- 

γισμω σου τον ήλιον. 

Καί «λλαι όμηρικαί αναμνήσεις τού Χρυσοβέργη άποδεικνύουν μέν τήν 

άρχαιομάθειάν του, τόσον χαρακτηριστικήν διά τήν εποχήν, στερούνται δέ 

πάσης εσωτερικής επικής διαθέσεως καί δέν είναι παρά διακόσμησις τού κομ¬ 

ψού ρητορικού λόγου. 

Ούτω δέν δύναται νά εΐπη τις, δτι ό ρήτωρ κατέχεται από επικήν διά- 

θεσιν, δταν γραφή εις τον δεύτερον προς τον Αλέξιον τον "Αγγελον λόγον 
(σελ. 13, 23-28): 

οντω καί κύων ίστόρηταί τις ευνοϊκή’ τον γάρ αυτής δεσπότην Όδυσ- 

σεα γνονσα προ τών πυλών μετά πολλήν περίοδον έπανήκοντα άνέσχε τηνικάδε 

τήν κεφαλήν καν τή τηλίκη χαρμονή εναπέψνξεν. όντως εχρήν ήμάς, πολύτλα, 

καρτερόθυμε, μεγαλόνικε, ταΐς σαΐς έπανελεύσεσιν έκ λαλιάς ευθύς διαχέε- 

σθαι καί εύνοοΰντας αίφνης επαποψύχειν σοι. 

Τό αυτό παρατηρούμεν καί είς τούς άλλους « άνθρωπιστάς » ρήτορας. 

Τά παραδείγματα δύνανται νά πολλαπλασιασθούν κατά βούλησιν, άλλα* παραι¬ 

τούμαι τούτου φειδόμενος τού πολυτίμου χώρου τής ΕΕΒΣ. Τά ολίγα άνα- 

φερθέντα παραδείγματα φθάνουν δμως, καθώς νομίζω, νά δείξουν έν συγκρί- 

σει με τα αποσπάσματα τής Άλ^εξιάδος τού προηγουμένου άρθρου, δτι παρά 

την αρχαιομαθειάν της καί τήν ρητορικήν της μόρφωσιν ή "Αννα εξέφρασεν 

εις την Αλ,εςιάδα καί μίαν άκρως προσωπικήν επικήν διάθεσιν, καί δτι τό 
έ'ργον της διαπνέεται από επικήν ορμήν. 
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"Εν χωρίον του δευτέρου λόγου του Χρυσοβέργη (σελ. 17, 31-18, 8) 

είναι εξαιρέτως ενδιαφέρον έν σχέσει μέ τό έν λόγφ ζήτημα, διότι δεικνύει 

συγγένειαν προς την επικήν ρητορικήν τής Άλεξιάδος: 

είπατε μοι, ώ λόγοι, τίνι στρεφϋέντι πρώτφ των ανταρτών κατά τον 

μεταφρένου τά βασιλέως δόρατα ένεπήγννντο. ό μεν των άλαατόρων αιχμή 

ννσσόμενος την δσφύν κατά τους έκκεντριζο μένους ίππους είς τον δρασμόν 

δξύτερον σννελαννετο' δ 0έ τον ήλυσειδωμένον έκδνόμενος θώρακα έφευγε 

κούφως κατά τους τη αποβολή της λεβηρίδος καινιζομένους δφεις, ζωήν από 

καινής δεντέρας σπεύδων έπαναλέγεσέλαι. ετέρου καρατομηϋέντος ή κεφαλή 

ταΐς ιππικαϊς κα'&άπερ σφαίρα χηλαις είς παίγνιον έκνκλενετο. δένδρα και 

ϋλη ταΐς τούτων προοφυγαϊς έγκλονούμενα δεινόν ϋποατενάζειν ταΐς αυτών 

σφαγαΐς ένομίζοντο. οϋτω παντοδαπόν υπήρχε τοΐς άντάρταις δυσπράγημα 

και τέλος αί σημαΐαι των άλαστόρων, αί ασπίδες, οι γωρντοϊ τοΐς ήμετέ- 

ροις άχ'&ος διά την νίκην έλαφρόν εφορτίζοντο, και ήσαν είς ύψος έατηκότα 

τά τρόπαια εκ τής άνταρτικής εκείνης αποσκευής. 

Έδώ ή έ'κφρασις του Χρυσοβέργη δεικνύει ομοιότητά τινα μέ το ύφος 

των « επικών » χωρίων τής Άννης τής Κομνηνής. Τούτο καί τοιαύτα απο¬ 

σπάσματα είχε μάλλον ΰπ* όψιν του ό κ. Όό1§·0Γ, όταν άνέφερε τούς ρήτορας. 

Πρέπει όμως να τονίσω, οτι τούτο είναι τό μόνον χωρίον, τό όποιον ηύρα 

εις τον Χρυσοβέργην καί είς άλλους συγχρόνους ρήτορας, νά δεικνΰη ομοιό¬ 

τητα μέ τά έν λόγφ χωρία τής Άλεξιάδος. Καί πάλιν, τό χωρίον τούτο μάς 

δεικνύει καθαρώς τήν διαφοράν μεταξύ ρητορικού κειμένου άφ* ενός, τό 

όποιον εξυμνεί καί κομψολογεΐ, καί ιστορικού συγγράμματος άφ’ ετέρου, τό 

όποιον, καί όταν έξυμνή, πρώτ’ απ’ δλα διηγείται. 

Τήν "Ανναν ενδιαφέρουν τά ανδραγαθήματα καθ’ εαυτά. Εις αυτό έγκει¬ 

ται ή έσωτερικότης της, τήν οποίαν θέλομεν νά τονίσωμεν. Ή έσωτερικότης 

αύτη μετατρέπεται πάλιν είς γνησίαν επικήν ορμήν, ή οποία γεμίζει τό σύγ¬ 

γραμμα καί τού δίδει τήν λογοτεχνικήν του δύναμιν. Ό Χρυσοβέργης βλέ¬ 

πει είς τήν περιγραφήν των κατορθωμάτων μόνον μίαν ευκαιρίαν νά ανά¬ 

πτυξη τήν ευγλωττίαν του καί νά περιγράψη τά γεγονότα μέ εκφράσεις πρω¬ 

τοτύπους καί κομψάς. Άλλα ούτε αί ποικίλαι εκφράσεις, ού'τε ή ζωηρότης 

των εικόνων, ού'τε αί όμηρικαί λέξεις καί ό ομηρικός υπαινιγμός δύνανται νά 

κάμουν τον αναγνώστην νά αίσθανθή είς τήν περιγραφήν ταύτην γνήσιον 

επικόν πνεύμα, διότι ή περιγραφή τής μάχης δέν έχει διά τον συγγραφέα άλλον 

σκοπόν, παρά νά διακοσμηθή ή έκφρασις διά ρητορικών τεχνασμάτων. 

Έν τούτοις καί ή "Αννα έπιδιοόκει κομψήν έκφρασιν. Καί εκείνη έχει 

τήν αυτήν ρητορικήν μόρφωσιν, τής οποίας έλαχεν ό Χρυσοβέργης. Καί ούτω 

εξηγείται τό γεγονός, δτι τό ύφος καί τού μέν καί τής δέ δεικνύουν εις ώρι- 

σμένα σημεία δ'μοια χαρακτηριστικά είς τό ύφος, δίαν ενίοτε είς μεμονωμέ¬ 

νος περιπτιοσεις ό ρήτωρ περιγράφη λεπτομέρειας μιάς πολεμικής συγκρού- 

σεως. Τότε, καί μόνον τότε, συγγενεύει ή εξωτερική κατασκευή τού λόγου 

τού ρήτορος καί τής ιστορικού. Ή δέ εσωτερική των στάσις παραμένει καί 

εις τοιαύτην περίπτωσιν εντελώς διαφορετική. Ούτω καί ή προσέγγισις αύτη 

μιάς ρητορικής περιγραφής μέ τάς περιγραφάς τής Άλεξιάδος δέν αποτελεί 

παρά μίαν έξαίρεσιν, ή οποία καθιστφ τήν διαφοράν ακόμη περισσότερον 

αισθητήν. Πολύ συχνότεροι είναι είς τούς ρήτορας περιγραφαί ανδραγαθη¬ 

μάτων, αί όποΐαι δεικνύουν καθαρώς ρητορικόν χαρακτήρα. Πρβλ. λ.χ. τον 

Μιχαήλ τον Χωνιάτην είς τον λόγον του είς τον Βασιλέα Ίσαάκιον τον "Αγ¬ 

γελον1. Τά ιδιαιτέρως χαρακτηριστικά χωρία είναι σελ. 224, 6-21,, σελ. 

225, 21-226, 11 (μέ όμηρικάς εκφράσεις), 229, 6-13, 248, 23-249, 5. 

Είναι αισθητή ή διαφορά μεταξύ ρητορικής περιγραφής ανδραγαθήματος 

καί τής είς τήν έκφρασιν ρητορικής διακοσμηθείσης εσωτερικής επίσης ορμής 

τής Άννης τής Κομνηνής. 

Ή διάκρισις, τήν οποίαν εδώ προτείνω, είναι μέν λεπτή καί δύσκολος 

είς τήν εφαρμογήν αυτής, είναι ομώς αναγκαία, διότι ή Άννα έδωσε ν είς τό 

έργον της προσωπικόν χαρακτήρα, παρά τήν λαμπράν της άρχαιομάθειαν καί 

τήν ρητορικήν παράδοσιν τής βυζαντινής πεζογραφίας. Καί είναι ακριβώς ή 

προσωπική έκφρασις τής γνήσιας επικής διαθέσεως τής απογόνου τών Κομνη- 

νών, ή οποία δίδει τήν μεγάλην λογοτεχνικήν αξίαν είς τήν Άλέξιάδα καί 

γοητεύει τούς άναγνώστας από τήν Μιυβ άβ 3ένί§ηέ καί εντεύθεν. 

Τό επικόν πνεύμα τούτο προέρχεται έκ τής νοοτροπίας τών μεγάλων 

φεουδαρχών τού Βυζαντίου. Αύτη δέν είναι μόνον ή καθ’ έαυτήν πιθανω- 

τάτη έξήγησις, αλλά συμπεραίνεται καί έκ τής μετά προσοχής άναγνώσεως τής 

Άλεξιάδος. Ή επική ορμή συνδέεται στενώτατα είς τό έργον τούτο μέ τήν 

υπερηφάνειαν διά τήν καταγωγήν, καί μέ τον μή ρωμαϊκόν τρόπον τού σκέ- 

πτεσθαι, ό όποιος θέτει τά άτομα ύπεράνω τών άξιωμάτων καί δεικνύει 

τον Αλέξιον περισσότερον ώς « έμόν πατέρα» παρά ώς αύτοκράτορα τών 

Ρωμαίων. 

Ή σύγκρισις τής Άλεξιάδος μέ τούς λόγους τών αρχαιομαθών ρητόρων 

κάμνει σαφεστέραν ακόμη τήν μεταξύ τούτοιν ύπάρχουσαν διαφοράν καί άπο- 

δεικνύει τελικώς, δτι τό επικόν πνεύμα τού έργου τής "Αννης δέν προέρχεται 

εκ τών ομηρικών αναμνήσεων ούτε έκ τής ρητορικής περιγραφής βασιλικών 

άθλων, αλλά πηγάζει από τήν εσωτερικήν επικήν διάθεσιν τής ιδίας τής Άννης. 

Είς τό τέλος θέλω νά έπανέλθω μέ όλίγας μόνον λέξεις είς τό μεγάλον 

καί σπουδαίον πρόβλημα τού βυζαντινού ανθρωπισμού, τό όποιον έθιξεν ο 

κ. Όό1§;0Γ είς τό βιβλιογραφικόν του σημείωμα. Δέν υπάρχει αμφιβολία, δτι 

ή άρχαιομάθεια είναι κοινόν γνώρισμα τής βυζαντινής φιλολογίας από τήν 

1 “Εκδοσις Σπ. Λάμπρου, τόμος Α', εν Άθήναις 1879. 
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εποχήν του Φωτίου και ύστερον. Οί βυζαντινοί συγγραφείς επί Κομνηνών, 

Αγγέλων, Λασκάρεων καί Παλαιολόγοιν στρέφονται προς την άρχαίαν ελλη¬ 

νικήν φιλολογίαν, δσον άφορόί εις τήν γλώσσαν, τό ΰφος καί τήν ρητορικήν 

διακόσμησαν. Δέν υπάρχει επίσης αμφιβολία, δτι ή άρχαιομάθεια αυτή καί ή 

κοινή στροφή προς τά άρχαΐα κείμενα εβοήθησε κατά τρόπον πασίγνωστον 

τήν εξέλιξιν του δυτικού ανθρωπισμού, διότι κατέστησε δυνατήν εις τούς 

άνθρωπιστάς τής δυ'σεως τήν γνωριμίαν με τά φιλολογικά καί φιλοσοφικά 
κείμενα τής ελληνικής άρχαιότητος. 

Ό άνθροοπισμός δμως δεν είναι μόνον άρχαιομάθεια καί στροφή προς 

τήν γλώσσαν καί τό ΰφος τών αρχαίων κειμένων. Είναι μία καθολική άπάρ- 

νησις τής μεσαιωνικής κοσμοθεωρίας καί τών δεσμών της, στηριζομένη εις 

τον διανοητικόν καί αισθητικόν πλούτον τής άρχαιότητος. Τούτο δμως δέν 

δυνάμεθα νά εΐπωμεν εν γένει διά τούς βυζαντινούς αρχαιομαθείς καί δή διά 

τήν "Ανναν τήν Κομνηνήν. Υπάρχει βεβαίως εις τήν έξέλιξιν τών βυζαντινών 

γραμμάτων σειρά πραγματικώς ανθρωπιστικών μορφών άπό τον Τωάννην 

τον Ιταλόν μέχρι τού Πλήθωνος. Τούτο δμως δέν μάς δίδει τό δικαίωμα νά 

ταυτίσωμεν τήν άρχαιομάθειαν τών Βυζαντινών μέ τον άνθροοπισμόν. Ό 

ΚπιπιβμοΙιβΓ παρετήρησεν όρθώς τήν άρχαιομάθειαν τής’Άννης, άλλ* άβα- 

σίμως, κατά τήν γνώμην μου, άπεκάλεσε τήν άρχαιομάθειαν ταΰτην ανθρω¬ 

πισμόν \ 

ΚΑΟ03ΙΆΥ ΚΑΤίύΐό 

1 Οεεοίποίμβ άετ ύγζ&ηίϊηίδοΐιεη ΙπίετίΐΐιΐΓ, 2 <3αί1., ΜϋηοΗεη 1897, σελ. 
276 ( =βΙστορία τής βυζαντινής λογοτεχνίας, τόμος Α', μετάψρ. Σωτηριάδου, έν λΑθή- 
ναις 1897 Γσελ. 276 ). 

;· 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 
τής βιβλιοθήκης τοΰ Κυριάκού τής κατά τό 'Αγιώνυμον ’Όρος 

τοϋ ’Άθω Τέρας καί Μεγάλοινΰμου Σκήτης 
τής ' Αγίας Θεομήτορος ’Άννης1. 

82 1 
Περγ. 8 μέγ. 0,34X0,26, φΰλλ. 287, XI, δίστηλος 

ΈφραΙμ τον Σύρον όμιλίαι και παραινέσεις, ών ή κατάταξις αϋτη: 

1 (φ. α'). «Τού οσίου καί Θεοφόρου πατρός ήμών Έφραίμ επιστολή 

προς Τωάννην μονάζοντα, περί υπομονής, καί τού μή άπατάσθαι τοΐς λογι- 

σμοίς, προφάσει δικαιωμάτων, καί λέγειν δτι βοσκός πορεύομαι1 καί περί 

σωφροσύνης». 

’Άρχ. Πολλά παραινέσαντες τον εύλαβέστατον Θεόδωρον... 

2 (φ. δ'). «Περί αρετής προς νεώτερον μοναχόν1 παραίνεσις α', κεφ. δ'». 

’Άρχ. Ό Κύριος επί σωτηρίαν τών άνθρώπων... 

3 (φ. ιβ'). «Περί άρετής' κεφάλαια ι'». 

’Άρχ. Άναγκαιον δέ ήγησάμην, άγαπητέ... 

4 (φ. ιθ'). «Τού αυτού, Λόγοι ασκητικοί εις τό πρόσεχε σεαυτφ' 

κεφ. ιβ'». 
’Άρχ. ’Άκουε, άγαπητέ, ό έλθών γενέσθαι μοναχός... 

5 (φ. λβ'). «"Οτι ού δει γελάν καί μετεωρίζεσθαι' άλλά κλαίειν καί πεν· 

θεΐν εαυτούς». 

’Άρχ. Αρχή καταστροφής ψυχής μοναχού, γέλως. 

6 (φ. λδ'). «Συμβούλια περί πνευματικού βίου* προς Νεόφυτον μονα¬ 

χόν1 κεφάλαια ξδ'». 

’Άρχ. Έπήνεσά σου τήν πίστιν καί τήν σπουδήν... 

7 (φ' μδ'). «Τού αυτού, Περί ορθού βίου1 κεφ. πθ'». 

’Άρχ. Όρθού βίου δρέγη ; Ταπεινοφροσύνην άσκησον... 

8 (φ. μθ', β'). «Τού αυτού, Μακαρισμοί». 

’Άρχ. Μακάριος δς γέγονεν δλος ελεύθερος... 

1 Ό παρών κατάλογος συνεγράφη κατά τό έτος 1984. Εις τήν άρίθ-μησιν τών 
κωδίκων ό μέν πρώτος αριθμός είναι ό αΰξων τών καταλόγων τοϋ αειμνήστου Σπ. 

Λάμπρου, όστις διήκει διά πασών τών βιβλιοθηκών, ό δέ δεύτερος τής βιβλιοθήκης 

τής ήμετέρας Ίεράς Σκήτης. Διά λατιν. άριθμήσεως έσημειώθησαν οί αιώνες. 



. 88 Γερασίμου Μονάχου Μικραγιαννανίιου Κατάλογος χειρογράφων κωδδ. Κυριάκου 'Αγίας "Αννης 

9 (φ. νς-'). «Του αύτοΰ, παραινέσεις προς μοναχούς διαφόρους· κεφ. να'». 

’Ά ρ χ. Δόξα σοι ό Θεός δόξα σοι... 

10 (φ. πα', β'). «"Οτι δει τον χριστιανόν μακρόθυμον και άνεξίκακον 
εΐναΓ παραίνεσις λα'». 

Άρχ. Έάν συμβή πικρία... 

11 (φ. πβ', 2). «Περί παθών" παραίνεσις λβ'». 

Άρχ. Άνήρ έν άμελεία διάγων... 

12 (φ. πγ'). «Πώς δει παρακαλεΐν όλιγωρούντας" παραίνεσις λγ'». 

Άρχ. Αδελφός έζήτει τον εαυτού αδελφόν. 

13 (φ. πε', β'). «"Οτι δει τον άναγινώσκοντα αδελφόν εννοεΐν και φίλο- 

πόνως άναγινώσκειν ώς τού Θεού παρόντος». 

’Άρχ. Αγαπητέ, εάν προσταχθή σοι άναγνώναι... 

14 (φ. πς-'). «Αντιρρητικός περί παρθενίας καί σωφροσύνης». 

Άρχ. Τφ άδελφφ είτε αδελφή... 

15 (φ. πγ', β'). «Περί αγνείας" παραίνεσις λς-'». 

Άρχ. Παρείκαζε τήν αγνείαν... 

16 (φ. πη ). «Περί τού μη ρεμβεσθαι τούς οφθαλμούς ώδε κακεΐσε* 

αλλά μάλλον κάτω έχειν τό βλέμμα, άνω δέ τήν ψυχήν προς κύριον καί εν τίνι 
κατήργηται δ δαίμων τής πορνείας" παραίνεσις λζ'». 

Άρχ. Ού μόνον δι’ αποχής βρωμάτων... 

17 (φ. πθ', β'). «Περί πραϋπαθείας* παραίνεσις λθ'». 

Ά ρ χ. Μοναχέ, ούτω τφ Χριστφ έπηγγείλω... 

18 (φ. Η , β ). «Περί άνυποτάκτων καί περί καταστάσεως καί φόβου 
Θεού καί τού χρήματος τού μέλλοντος" παραίνεσις λθ'». 

Άρχ. Αγαπητέ, έάν έλθών αδελφός... 

19 (φ. ^ε'). «Περί εύλαβείας* παραίνεσις μ'». 

’Άρχ. Αγαπητέ, πρόσεχε σφοδρώς... 

20 {φ. \ς , β ). «Παραίνεσις μα . Περί τών πιπτόντων έξ οικείας αμέ¬ 

λειας καί προφασιζόντων προφάσεις έν άμαρτίαις». 

Άρχ. Αδελφέ, τον μονήρη βίον έπεθύμησας;... 

21 (φ. ρ'). «Παραίνεσις προς μοναχόν έκπεσόντα, καί περί μετάνοιας». 

Ά ρ χ. Τοις εν υποταγή καθεζομένοις... 

22 (φ. ρδ'). «"Οτι ού δει όμνύειν ού'τε δυσφημεΐν" μγ'». 

’Άρχ. Τού κυρίου καί σωτήρος ημών... 

23 (φ. ρε', β'). «Προς ένα αδελφόν έρωτήσαντα" ότι κρεΐσσον γαμεΐν ή 
πυρούσθαι; άπόκρισις». 

Άρχ. Άκουε τού αποστόλου λέγοντος... 

24 (φ. ρς· , β'). « Απολογία πρός αδελφόν περί ήλί τού ιερέως». 

Άρχ. Τής γραφής λεγούσης... 

25 {φ. ρθ'). «Περί φόβου" παραίνεσις μς-'». 

’Άρχ. Πρόσεχε σεαυτφ αγαπητέ... 

26 {φ. ρια'). «Περί αγάπης" παραίνεσις μζ'». 

Άρχ. Αγαπητέ, έάν άξιωθής γνώσεως... 

27 (φ. ρια'). β'). « Παραίνεσις πρός Εύλόγιον». 

’Άρχ. Εις τον καρπόν τής ύπακοής... 

28 (φ. ριδ'). «Παραίνεσις πρός άκηδιαστήν μοναχόν λέγοντα άφίημι 

καί εις τον κόσμον υπάγω». 

Άρχ. ’Έφη δ κύριος τής δόξης.·. 

29 (φ. ριθ'). «Παραίνεσις περί κακοηθείας». 

Άρχ. "Ον τρόπον ξίφος... 

30 (φ. ριθ', β'). «Περί διαφοράς τού μοναχικού βίου υπέρ τον κοσμικόν». 

Άρχ. Αγαπητέ αδελφέ, έάν άποταξάμενος... 

31 (φ. ρκ', β'). «Τού οσίου πατρός ήμών Έφραίμ πώς κτάται εις ταπει¬ 

νοφροσύνην* κεφ. ρ'». 

’Άρχ. Αρχή καρποφορίας άνθος... 

32 (φ. ρλς-'). «Περί τού τέλειον είναι τον μοναχόν». 

Άρχ. Πέρυσι μοι προσήλθον τινές... 

33 (φ. ρμγ'). «Περί τής θείας χάριτος». 

’Άρχ. Σπεύδε έχειν τήν θείαν χάριν... 

34 (φ. ρμε', β'). «Τού αυτού, περί γλοοσσαλγίας καί παθών». 

’Άρχ. Έσπαρμέναι είσίν αΐ αναπαύσεις... 

35 (φ. ρνβ'). «Τού αυτού, περί αρετών καί κακιών». 

’Άρχ. Μακαρίζω τήν υμών ζωήν... 

"Επονται, «περί φόβου Θεού — περί άφοβίας — περί αγάπης — περί τών 

μή έχόντων αγάπην—περί μακροθυμίας — περί τών μή έχόντων μακροθυ- 

μίαν — περί υπομονής — περί τών μή έχόντων υπομονήν — περί άοργησίας — 

περί δξυχολίας — περί πραότητος — περί πονηριάς — περί αλήθειας — περί 

ψεύδους — περί ύπακοής — περί ανυποταξίας καί γογγυσμού — περί τού μή 

έχειν ζήλον καί φθόνον — περί φθόνου καί ζήλου — περί τού μή είναι λοί- 

δορον — περί λοιδορίας καί λοιδόρων—περί εγκράτειας — περί άκρασίας». 

36 (φ. ρξα'). «"Ελεγχος αυτού καί έξομολόγησις». 

’Άρχ. Αδελφοί, συμπαθήσατέ μοι... 

37 (φ. ρξγ', β'). «Τού αυτού, πρός καθαίρεσιν ύπερηφανίας». 

Άρχ. Ματαία πάσα άσκησις... 

38 (φ. ρξζ'). «Τού αυτού, λόγος κατανυκτικός εις τον μέγαν κανόνα». 

’Άρχ. Δεύτε αγαπητοί... 

39 (φ. ροε'). «Τού αυτού, λόγος ασκητικός». 

’Άρχ. Ό πόνος τού λέγειν αναγκάζει με... 

40 (φ. ρΗ', β'). «Τού αυτού, κατά μίμησιν τών παροιμιών». - 

Άρχ. Ό πιστεύων εις τον υιόν τού Θεού... 
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41 (φ. ο\α\ β'). «Περί φόβου». 

Άρχ. Φοβοΰ τον Κύριον καί εύρήσεις χάριν... 

42 (φ. σις-'). «Του αύτοΰ, Προς διόρθωσιν των έμπαθώς διαγόντων καί 

τιμάς άπαιτούντων». 

Άρχ. Αγωνιώ, αδελφοί μου, καί φρίττω... 

43 (φ. σκ'). «"Ελεγχος αυτοί καί εξομολόγησις». 

Άρχ. Έν πολλοΐς ύμΐν, αδελφοί... 

44 (φ. σλε'). «Του αύτοΰ, Περί των παθών». 

Άρχ. Θέλω εΐπεΐν ενώπιον... 

45 (φ. σλζ'). «Του αύτοΰ, Περί μετάνοιας». 

’Άρχ. Ό κατελθών Κύριος έκ του κόλπου... 

46 (φ. σμ', β'). «Τοΰ αύτοΰ, Περί κατανύξεως». 

Άρχ. Δοτήρ πάντων των αγαθών... 

47 (φ. σμγ'). «Τοΰ αύτοΰ, Λόγος κατανυκτικός». 

’Άρχ. Έν μιφ τών ημερών... 

48 (φ. σμε'). «Λόγος έτερος». 

’Άρχ. Κατανΰγηθι, ψυχή μου... 

49 (φ. σμζ', β'). «Τοΰ αύτοΰ, Λόγος παραινετικός». 

Άρχ. Πρόσεχε σεαυτή, ώ νεότης... 

50 φ. σμθ'). «Τοΰ αύτοΰ, Εις πατέρας τελειωθέντας». 

Άρχ. Την καρδίαν μου άλ.γώ... 

51 (φ. σνγ'). «Λόγος ετερος εις πατέρας τελειωθέντας». 

’Άρχ. Έν ταύτη τη ημέρα... 

52 (φ. σνζ'). «Έκ τοΰ αύτοΰ λόγου τετρασύλλαβοι». 

’Άρχ. Νικηθείς δέ κατά κράτος... 

53 (φ. σνζ', β'). «Περί δπως ό διάβολος φεύξεται άφ’ ήμών». 

Άρχ. Είδότες οΰν, αδελφοί... 

54 (φ. σνζ'). «Τοΰ αύτοΰ, Περί φόβου ψυχής». 

Άρχ. Έγώ Έφραίμ, αμαρτωλός... 

55 (φ. σνθ', β'). «Ευχή εκ τής τοΰ αγίου Έφραίμ διδασκαλίας». 

Άρχ. "Ημαρτον εις τον ουρανόν καί ενώπιον σου... 

56 (φ. σξγ'). «Τοΰ αύτοΰ, Περί ψυχής δταν πειράζηται υπό τοΰ έχθροΰ 

πώς οφείλει μετά δακρύων τφ Θεφ προσεύχεσθαι». 

’Άρχ. Ψυχή τεθλιμμένη προσέρχεται σοι... 

57 (φ. σξς·'). «Τοΰ αύτοΰ, Περί κρίσεως καί κατανύξεως». 

’Άρχ. Δεΰτε πάντες αδελφοί... 

58 (φ. σξθ', β'). «Τοΰ αύτοΰ, Περί υπομονής». 

Άρχ. Ό βουλόμενος Θεφ εύαρεστήσαι... 

59 (φ. σοδ', β'). «Περί μακαρισμών καί ταλανισμών». 

’Άρχ. Μακάριοι οί τον Θεόν άγαπήσαντες... 
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60 (φ. σοε', β'). «Τοΰ αύτοΰ, Εξομολόγησις ήγουν προσευχή προς 

Θεόν». 

Άρχ. ’Ίασαί με Κύριε καί ίαθήσομαι·.· 
61 (φ. σοζ'), «Τοΰ αύτοΰ Εις τήν δευτέραν παρουσίαν τοΰ κυρίου ήμών 

Ίησοΰ Χριστού ». 

’Άρχ. Προσέλθετε υιοί φωτός... 

62 (φ. σοθ', β'). «Τοΰ αύτοΰ, Περί πίστεως». 

Άρχ. 'Ο Κύριος έν τφ εύαγγελίφ... 

63 (φ. σοβ', β'). «Βίος τοΰ οσίου πατρός ήμών Έφραίμ τοΰ Σύρου». 

Άρχ. Ούτος ο όσιος πατήρ ήμών Έφραίμ... 

64 (φ. σπδ', β'). «Τοΰ όσιου πατρός ήμών Έφραίμ διαθήκη». 

’Άρχ. Έγώ Έφραίμ αποθνήσκω... 
Κολοβ- έν ταΐς λέξεσι: «...πόσον μάλλον κατακρίτου τιμωρίας καταξιώ». 

Ό κώδιξ φέρει έν αρχή καί έν τελεί άνά δύο φύλλα, έξ ών τό έν έπικε- 

κολλημένον τφ σταχώματι, έξ άλλου κώδικος (περγ. XII), περιγράφοντα έκ 

τών άνά τάς Ινδίας περιοδειών τοΰ Αποστόλου Θωμά/ ωσαύτως έν αρχή έτερα 

τέσσαρα φύλλα χαρτφα, έν οις καί ό πίνας (XVII), καί άλλα τέσσαρα μετά 

τήν διαθήκην έγγραφα, έν δέ τφ τέλει τοιαΰτα: «άφιερόθη αύτη ή βίβλος 

τοΰ αγίου έφραίμ εις τήν αγία αννα καί δ άποξενοσας αύτήν ας εχι τήν κα- 

τάραν της». 

Στάχωσις διά βύρσης μετά πορπών κατεστραμμένων. Εκδόσεις ομι¬ 

λιών καί παραινέσεων τοΰ οσίου Έφραίμ έγένοντο, ώς ΐσμεν, αΰται: Έν Βε¬ 

νετία, αψκ', μετάφρασις Ιεροθέου ιερομονάχου Ίβηρίτου (ούτος ήν ό οσιος 

Ιερόθεος)· έν Άθήναις, μετάφρασις Μ. Δ. Σακορράφου, τών οποίων έγέ- 

νετο ωσαύτως καί β' εκδοσις υπό Παρθενίου ιερομονάχου Σκουρλή καί Δα¬ 

μασκηνού ίεροδιακόνου ΖοοτσΛη, έν Άθήναις 1935, διαφερουσαι δ αλληλων. 

83 2 

Περγ. 8 μέγ. 0,23X0,16, φύλλ. 299, XI 

Παράδεισος (Γεροντικόν) Ακέφαλος 

1 Ά ρ χ. 'Ο μισθός υμών πολύς έν τοϊς ούρανοΐς. 

2 (φ. 5, β'). «Περί τοΰ άββά Παύλου τοΰ άπλοΰ». 

Άρχ. Ό μακάριος άββάς Παύλος ό απλούς... 

3 (φ. 151). «Παραίνεσις 1 Αγίων Πατέρων εις προκοπήν τελειότητος»· 

Άρχ. Είπε Γέριον* γύμνωσον τήν ρομφαίαν σου... 

4 (φ. 159). «"Οτι δει τήν ήσυχίαν πάση σπουδή μεταδιώκειν». 

’Άρχ. Διηγήσατό τις ότι τρεις... 

5 (φ. 164). «Περί κατανύξεως». 

’Άρχ. Γέροντος τίνος πλησίον... 
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6 (φ. 183, β ). «Περί εγκράτειας, και οτι ού μόνον έπ'ι βρωμάτων ταυ- 

την παραληπτεον αλλά καί των λοιπών τής "ψυχής κινημάτων». 

’Άρχ. Παρέβαλε τις των επισκόπων... 

7 (φ. 187, β'). «Προς τον έπανιστάμενον έκ τής σαρκός πόλεμον». 

’Ά ρ χ. Προς τον λογισμόν τής πορνείας... 

8 (φ. 189). «Περί ακτημοσύνης εν ή δεΐ καί την πλεονεξίαν φυλάτ- 
τεσθαι». 

*Ά ρ χ. Ηίν τις γέρων ασθενών... 

9 {φ. 201, β'). «Διηγήματα διάφορα προς υπομονήν καί ανδρείαν ημάς 
άλείφοντα». 

’Άρχ. ’Αδελφός έμενεν εν κοινοβίφ... 

10 (φ. 212). «Περί του φυλάσσεσθαι καί μηδένα κρίνειν». 

Άρχ. *Ην εις γέρων καθ’ έκάστην... 

11 (φ. 217, β')· «Περί διακρίσεως». 

’Άρχ. Αδελφός ξενιτεύσας... 

12 (φ. 235, β'). «Περί του δεΐν πάντοτε νήφειν». 

’Άρχ. 3Ην τις άναχωρητής εν τοΐς μέρεσι τού Ίορδάνου... 

13 (φ. 242, β'). «Περί τού αδιάλειπτους καί νηφόντως προσεύχεσθαι». 

’Άρχ. Έλεγον περί τίνος γέροντος..· 

14 (φ, 245, β ). «Περί τού δτι φιλοξενεΐν χρή καί ελεειν Ιν ίλαρότητι». 

’Άρχ. "Ελεγε γέρων δτι ήν τις άποταξάμενος... 

15 (φ. 257). «Περί ύπακοής». 

’Άρχ. Διηγήσατό τις των Πατέρων... 

16 (φ. 269). «Περί άνεξικακίας». 

’Άρχ. Αδελφός τις έποίησε... 

17 (φ· 273)· «Περί ταπεινοφροσύνης». 

’Άρχ. ΤΗν τις κοινοβίου πατήρ... 

18 (φ. 282, β'). «Περί αγάπης». 

Άρχ. Διηγήσατό τις, δτι μαγιστριανός τις... 

19 (φ. 292, β'). «Περί διορατικών». 

’Άρχ. Έλεγον περί τίνος γέροντος... 

Κολοβός έν τφ άνωτέρορ κεφαλαίφ. 

Εν αρχή καί εν τελεί φέρει άνά δύο φύλλα έκ κωδικός μουσικής, εν δε 

τφ 1Φ και 5Φ φυλλφ τα εξής: «ετούτο το πατερικό, άφυερόθι, εις την αγίαν 

άννα, απο τον Θεοφανι τον κουφό καί οποίος το αποξενόσι, από αυτώ, να 

την εχι αντήδικον έν τη ημέρα της κρίσεος εν έτη ,ζρο' = 1662». Έγράφη 
δε ή ανωτέρω σημείωσις διά νεωτέρας χειρός. 

Στάχωσις βυρσίνη. 

Κατά/ιογος χειρογράφων κοΨδ. Κυριάκου Αγίας “Αννης 93 

84 3* 

Χαρτ. 8, μέγ. 0,33X0,21. Προτάσσονται φύλλα 4, 

μεθ’ α σελ. 238. XVIII, XIX 

Περιεχό μένα 

1 (φ. 4, β'). «Σύνοψις των περί τής συστάσεώς τε, καί διοικήσεως τής 

εν τφ άγιωνύμφ δρει τού "Αθω μεγάλης σκήτεως τής αγίας "Αννης μητρός 

τής Θεομήτορος, σποράδην ευρισκομένων εγγράφων πρωτοτύπων των πάλαι 

οσίων πατέρων τής ΐεράς καί βασιλικής μονής Μεγίστης Λαύρας, και τής 

αυτής σκήτεως. Ναι δη καί τινων πατριαρχικών καί αρχιερατικών γραμμά¬ 

των. Νύν πρώτον συλλεγέντων καί τφ παρόντι κώδικι συγγραφέντων, έξ υπο¬ 

θήκης καί παραινέσεως τού πανιερολογιωτάτου αγίου πρφην Ναυπάκτου καί 

"Αρτης κυρίου κυρ Νεοφύτου, εις ευχερή τών έντυγχανόντων κατάληψιν 

παρ* ού καί δ παρών ούτος κώδιξ έδωρήθη ήμίν τοΐς έν τή αυτή σκήτη άδελ- 

φοΐς. Έν έτει από θεογονίας ,αψλα', κατά μήνα Μάϊον». 

2 (σ. 1). «Πρόλογος». 

"Αρχ. Δίκαιον, καί πρέπον, καί κατά πάντα τρόπον εύλογον είναι, νά 

διασώζονται καί νά διαφυλάττωνται αδιάσειστοι καί αμετακίνητοι οί όροι... 

Τέλος: «έν έ'τει σωτηρίφ, ,αψλα' μηνί μαΐφ: Μακάριος ηγούμενος, 

καί σκευοφύλαξ τής ήμετέρας μεγάλης Λαύρας Καλλίνικος». 

Έν αρχή, έν τή άνφ φ<? φέρονται δύο σφραγίδες τής μεγίστης Λαύρας, 

εξ ών ή πρώτη μεγσλυτέρα, φέρει τον Ευαγγελισμόν τής Θεοτόκου καί τον 

άγιον Αθανάσιον, χρονολογίαν δέ, 1616, ή δέ δευτέρα τον άγιον Αθανά¬ 

σιον, ολίγον διεξεσμένη. 
3 (σ. 5). «Επιτομή ΐση απαράλλακτος έκ τής εγγράφου πρωτοτύπου 

διαθήκης τε, καί διατυπώσεως τού οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Αθα¬ 

νασίου, τού καί κτήτορος, καί καθηγουμένου τής έν τφ άγιωνύμφ δρει τού 

"Αθωνος ΐεράς καί βασιλικής μονής μεγίστης λαύρας χρηματίσαντος, κατά τούς 

έννεακοσίους εξήκοντα εννέα χρόνους από Χριστού, επί τής βασιλείας Νικη¬ 

φόρου Φωκά καί θεοστέπτου αύτοκράτορος ρωμαίων, καί Πολυεύκτου πατριάρ- 

χου Κθ3νσταντινουπόλεο3ς». 

"Αρχ. Πατέρες καί αδελφοί ήγαπημένοι... 
4 (σ. 7). «Επιτομή ίση απαράλλακτος έκ τής εγγράφου πρωτοτύπου 

διαθήκης καί διατυπώσεως τού πανοσιωτάτου κυρ Ιακώβου Πρικανά, τού 

καθηγουμένου τής έν τφ άγιωνύμφ δρει τού Αθιυ σεβασμίας και βασιλι¬ 

κής μονής μεγίστης λαύρας εις τούς χιλίους τριακοσίους εξήκοντα τρεις από 

* Τον ώς άνω αριθμόν 84, 3 κατεΐχεν «Ίωάννου τοΰ Σχολαστικού Κλίμαξ. 

Περγ. 8 μικρ. XII» άλλ’ επειδή ουτος άπωλέσθη έτοποθετήσαμεν εις τήν κενωθεϊσαν 
αύτοΰ θέσιν τον ανωτέρω χαρτ. κώδικα, οστις άχρι τοΰδε ήτο έκτος τών καταλόγιον, 
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Χριστοί χρόνους, έπί ήμερων θεοσιεφοϋς βασιλεως Ίωάννου Κανιαχουζηνοϋ, 

καί Φιλοθέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 

Αρχ. Ιδού, καλοί μου πατέρες καί αδελφοί, κάγω ό αμαρτωλός Ιά¬ 
κωβος... 

Έν τελεί της διαθήκης του Πρικανά τάδε: 

* , επικυ^ωσιν καί έπιβεβαίωσιν πάντων των εν τφ παρόντι κώδικι 
, ειδησεως και αδείας ήμετέρας, καί τη βουλή καί γνώμη των Ιν τή ήμε- 

τερςι σκητη προεστοτέρων αδελφών, ευλογών κριθέντων καί έγγραφέντων, 

ίσων απαραλλάκτων των πρωτοτύπων, έπισφραγίσαντες ύπεγράψαμεν ταυτα' 
και μηδεις τολμήσας πρόσθεση η αφαίρεση τι των ενταύθα όίνευ τής ήμετέ¬ 

ρας ειδησεως καί των τής σκήτης αδελφών, ?να μή παιδευθή &ς άπειθής καί 
παρηκοος: Έν έτει σωτηρίφ αψλα', εν μηνί Μαΐφ». 

. 5 ίσ; 12): «“Ισον «π«θάλλακτον του έγγραφου πρωτοτύπου πατριαονι- 

κου συνοδικού γράμματος του έπικυρουντος καί έπιβεβαιοΰντος τον παρά 

θεοφορων πατέρων θεόθεν κινηθέντων θεαρέστως θεσπισθέντα άρχαιον έπω- 

φελη ορον,^ είς τό μή έχειν είσοδον καί κατοίκησιν εν τή σκήτη ταύτη έν 
ατελει ήλικιςι νεα καί αγένεια πρόσωπα». 

Αρχ. Διονύσιος έλέφ Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Γωμης και οικουμενικός πατριάρχης. 

. '°σιώΐατε Χ«»ΊΪ0>ίμ5νε τής 8ν τφ <5γιωνυ'μφ δρει βροχής „αί πατριαρ. 
χικης ιεράς καί σεβασμίας μονής τής Μεγάλης Λαΰρας... 

Πάσαν πράξιν άρχαίαν καί οικονομίαν θεάρεστον... 

Γελος: Εν μηνί Ιουλία), ίνδικτιώνος ς-'. 

° Ηρακλείας Βαρθολομαίος, ό Χαλκηδόνος Ιερεμίας, 6 Λαρίσσης 

Μακάριος, ο Ρ οδού Παρθένιος, ό Διδυμοτείχου Γρηγόριος, ό Προκονήσου 
Μητροφανης, ο πρφην Συλληβρίας Γρηγόριος, 

6(σ. 14). «Διήγησις περί τής Μχαθεν καί Ιξ άρΧής μέ,οι Χα1 τοί 

καθ ημάς χρονου συστάσεως τής έν τφ αγίφ δρει του Άθω σκήτης τής 
θεομητορος αγίας Άννης». 

Αρχ. Επειδή των παλαιών υποθέσεων... 

Εΐτα φύλλα τρία άγραφα, μεθ’ ά: 

, 7 (σ; 25' <(5 Ι,σθν ά™$άλλ(χκτον πρωτοτύπου γράμματος περί του 
τίμιου αυτου λειψάνου τής θεομήτορος άγιας ’Άννης, πόθεν, πώς καί πότε 
κατηντησεν έν τή σκήτη ταΰτη». 

Αρχ. Επειδή καί τάς παλαιός υποθέσεις·.. 

, Τέλ0?: ’Εν 8181 .“Χπ<τ', "Οκτωβρίου χφ'. Ό δίκαιος τής 
σχητης παπά - Συμεών ό παπά-Γερμανός- παπά · Διονΰσιος' παπά - Σερα-' 

φειμ· παπα- Φιλήμων προηγούμενος ξηροποταμινός' παπά· Μητροφανης 
Σερβος' παπά - Γρηγόριος' παπά ■ Δανιήλ· παπά - Παρθε'νης- παπά - Ίωάσαφ' 

ιεροδιάκονος Ακάκιος- γεροσεραφείμ’ Ιωακείμ- Ματθαίος- Μακάριος- Γρη- 
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γόριος καί ή λοιπή πάσα συν έμοί έν Χριστφ αδελφότης έπικυροΰμεν καί 

έπιβεβαιοΰμεθα τά άνωθεν. 

8 (σ. 83). «Ίσον άπαράλλακτον του πρωτοτύπου αρχιερατικοί) μαρτυ¬ 

ρικοί) γράμματος περί του τιμίου λειψάνου τής αγίας καί δικαίας ’Άννης, 

μητρός τής Θεοτόκου». 

“Αρχ. Διά τής παροΰσης ήμετέρας εγγράφου... 

Τέλος: ό μητροπολίτης Καισαρείας Καππαδοκίας Έπιφάνιος, ό αρχιε¬ 

πίσκοπος Χαλδίας Σίλβεστρος. 

Καί κάτωθι ταυτα: 

«Τοΰ παρόντος ίσου τό πρωτότυπον έκ τής πολυκαιρίας σαθρωθέν 

καί διαφθαρέν ου σώζεται εις τό εξής" άλλ’ έξ εκείνου μόλις δυνηθέντες 

άντεγράψαμεν τό παρόν ίσον άπαράλλακτον’ καί διά τοΰτο άποσπάσαντες 

έκεΐθεν καί τάς παρούσας δυο αρχιερατικός σφραγίδας, προσεκολλήσαμεν 

ενταύθα». 

Φέρονται έπικεκολλημέναι άμφοτέρων των ως άνω αρχιερέων αί σφραγίδες. 

9 (σ. 85). «Ίσον άπαράλλακτον τοί) εγγράφου πρωτοτύπου πατριαρχι¬ 

κού συνοδικοί) συγχωρητικου γράμματος». 

Ά ρ χ. Κυπριανός, έλέφ Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 

'Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης. Ή μετριότης ήμών μετά τών συνευχο- 

μένων αυτή συνάδελφων αρχιερέων... ,αψη*. 

Τέλος: Έν μηνί Ίουνίφ, ΐνδικτ. α', ό Ηρακλείας καί ’Ραιδεστοΰ 

Νεόφυτος, ό Κυζίκου Κύριλλος, δ Νικομήδειας Παρθένιος, ό Χαλκηδόνος 

Κωνστάντιος, δ Άδριανουπόλεως Αθανάσιος, δ Φιλιππουπόλεως Νεόφυτος, 

δ Ναύπακτού καί ’Άρτης Νεόφυτος, δ Δέρκων Νικόδημος. 

10 (σ. 57). «Ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου πατριαρχικού γράμ¬ 

ματος περί τοΰ άφιερωθέντος εΐς τό Κυριάκόν τής αγίας ’Άννης ίεροΰ αργυ¬ 

ρού δισκοποτηρίου». 

"Αρχ. Ό πατριάρχης. 

Ή μετριότης ήμών διά τοΰ παρόντος αυτής ιδιοχείρου γράμματος... 

Τέλος: Έν έτει σωτηρίφ, ,αχπςΛ Όκτωβρίου η\ 

Πρώην Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιος. 

11 (σ. 38). «Ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου έσφραγισμένου γράμ¬ 

ματος, έκ μέρους τοΰ ήμετέρου ίεροΰ μοναστηριού τοΰ δηλοποιοΰντος περί τής 

ελεημοσύνης τοΰ μακαρίτου Δη μητριού τοΰ έκ Καστοριάς». 

Άρχ. Έν έτει, ,αψΗη', εν μηνί Άπριλλίφ κγ', δικαιοΰντος τοΰ πανο- 

σιωτάτου αγίου προηγουμένου κυρίου Φιλοθέου... 

Τέλος: Ό προηγούμενος Φιλόθεος καί δίκαιος τής αγίας λαύρας στέργω 

τά άνωθεν. 

Ό προηγούμενος Νικηφόρος καί σκευοφύλαξ τής λαύρας στέργω τά 

άνωθεν. 



96 Γερασίμου Μονάχου Μικραγιαννανίτου Κατάλογος χειρογράφων κωδδ. Κυριάκου Αγίας Άννης 97 

Ό εν ΐερομονάχοις προηγούμενος Τρύφων στέργω τά άνωθεν. Και οι 
λοιποί τής ιεράς ημών συνάξεως. 

12 (σ. 40). «’Ίσον άπαράλλακτον του πρωτοτύπου ενσφραγίστου γράμ¬ 

ματος, του εκ μέρους του τε ήμετέρου μοναστηριού καί τής καθ’ ήμάς σκή- 

τεως, περί τής αυτής ελεημοσύνης του αύτοΰ Δη μητριού». 

’Ά ρ χ. Έν έτει ,αψε', Άπριλλίου η", εν τή άγίςι ήμέρςι τής άναστάσεως 
του Κυρίου... 

Τέλος: Ό δίκαιος τής ίεράς καί βασιλικής μονής μεγίστης λαύρας 
Κωνστάντιος ιερομόναχος καί εκκλησιάρχης, καί ή συν έμοί έν Χριστώ αδελ¬ 

φική σΰναξις. 

Έπεται: « Έν έτει, ,αψε', δικαιοϋντος εμού Γερμανού ίερομονάχου εκ 
τής Λέσβου έν τή καθ’ ήμάς σκήτη τής θεοπρομήτορος αγίας ’Άννης, έλαβα 
εκ χειρός του πανοσιωτάτου αγίου προηγουμένου καί σκευοφΰλακος παπά 
κυρ Νεοφύτου τά τεσσαράκοντα δουκάτα έκ τής ελεημοσύνης του Δημητρίου 
κυρίτζη». 

Ακολουθεί σειρά δικαίων όνομαστί μέχρι του έτους ,αψαθ', οϊτινες 
μαρτυροϋσιν δτι έλαβον την ανωτέρω ελεημοσύνην, μεθ’ δ φύλλα άγραφα 12. 

13 (σ. 68). «Δ καί επιτρόπων τής καθ’ ήμάς μεγίστης λαύρας». 

’Άρχ. Κατά τό ,αψοη' σωτήριον έτος, Φεβρουάριου ιε', έλθόντων των 
σεβασμίων προεστώτων... 

Πρόκειται περί τής απαγορεΰσεως λέμβων καί δικτύων έν τή σκήτη τής 
Άγ. ’Άννης. 

14 (σ. 49). «’Ίσον άπαράλλακτον του πρωτοτύπου πατριαρχικού γράμ¬ 

ματος, εις τό νά κληρονομούν άνεμποδίστως οί υποτακτικοί τά κελλία των 
γερόντων αυτών». 

’Άρχ. Ό πατριάρχης. 

Όσιώτατε έν ΐερομονάχοις κυρ Παρθένιε, δίκαιε τής σκήτεως τής αγίας 
’Άννης... 

Τέλος: 1688, Μαίου 28 πρώην Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιος ίδιο- 

χείρως υπέγραψα. 

15 (σ. 70). ’Ίσον άπαράλλακτον του πρωτοτύπου ιδιοχείρου πατριαρχι¬ 

κοί) γράμματος, περί του μή άρπάζειν καί ίδιοποιεΐν ό τυχών την του άπο- 

θανόντος αδελφού περιουσίαν, μή εχοντος συνοδίαν». 

’Άρχ. Ό πατριάρχης. 

Όσιώτατοι πνευματικοί καί ιερομόναχοι, καί οΐ λοιποί πατέρες τής σκή- 

τειος τής αγίας ’Άννης. 

Τέλος: Πρώην Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιος. 

16 (σ. 71). «’Ίσον άπαράλλακτον τοϋ πρωτοτύπου πατριαρχικού ένυπο- 

γράφου γράμματος, διά τον μοιρασμόν τοϋ υδατος τοϋ κελλίου των αγίων 
Πάντων, μετά τοϋ κάτωθεν κελλίου τοϋ Τιμίου σταυρού. 

12 -10 -1959 

’Άρχ. Ό πατριάρχης. 
Όσιοότατε έν ΐερομονάχοις δίκαιε τής σκήτεως τής αγίας’Άννης... 
Τέλος: 1692, Ίουλλίου 28. Πρώην Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιος 

ΰμέτερος έν Χριστφ. 
17 (αυτόθι). «’Ίσον άπαράλλακτον τοϋ πρωτοτύπου ένσφραγίστου καί 

ένυπογράφου γράμματος τοϋ ήμετέρου μοναστηριού, διά τά σύνορα τού μύ¬ 

λου τής σκήτεως». 
'Άρχ. Έν έτει ,αχΗζΊ Αύγούστου Γ, ήγουμενεύοντος τοϋ πανοσιωτά- 

του αγίου καθηγουμένου κυρ Παρθενίου, δικαιοϋντος δέ έν τή σκήτη τής 
αγίας καί θεοπρομήτορος ’Άννης Ματθαίου ίερομονάχου... 

Τέλος: Ό προηγούμενος Νικηφόρος καί σκευοφύλαξ τής Λαύρας. 

18 (σ. 73). «’Ίσον άπαράλλακτον τοϋ ένσφραγίστου πρωτοτύπου γράμ¬ 

ματος τοϋ ήμετέρου μοναστηριού διά τήν κάτω στράταν τήν κατά τον 
ελαιώνα». 

’Ά ρ χ. Έν ,αχοδ' έτει ήλθον οί πατέρες τής αγίας ’Άννης δικαζόμενοι, 
μετά τοϋ γερολαυρεντίου, τοϋ εχοντος τό κελλίον τοϋ άγιου Αντωνίου... 

Τέλος: Ό καθηγούμενος τής ίεράς καί βασιλικής μονής Λαύρας Σάβ¬ 

βας ιερομόναχος καί πάσα ή σύναξις. 
19 (σ. 74). «’Ίσον άπαράλλακτον τοϋ ένυπογράφου πρωτοτύπου γράμ¬ 

ματος τοϋ ήμετέρου μοναστηριού, περί τοϋ μή έχειν τινά άδειαν άνοίγειν 
χωράφια καί έχειν μελίσσια». 

’Άρχ. "Αγιε δίκαιε τής αγίας ’Άννης... 
Τέλος: Έν έτει ,αχοδ', Ιουλίου κα'. 
Ό προηγούμενος καί δίκαιος τής ίεράς μεγίστης Λαύρας Γερμανός καί 

ή σύναξις. 
Ό προηγούμενος καί σκευοφύλαξ Λεόντιος. 

Ό προηγούμενος Ναθαναήλ. 
20 (σ. 75). «’Ίσον άπαράλλακτον τοϋ πρωτοτύπου ένσφραγίστου καί 

ένυπογράφου γράμματος τοϋ ήμετέρου μοναστηριού, περί τοϋ μή εισερχεσθαι 
εις τήν σκήτην παιδία άγένεια, καί περί άλλων τινών ΰποθεσεοιν τής σκήτεως». 

’Ά ρ χ. Πατέρες καί αδελφοί οί ευρισκόμενοι εις τήν σκήτην τής αγίας 
’Άννης, καί εις τήν μικράν σκήτην, καί εις τό καρούλι... 

Τέλος: 'Ο καθηγούμενος Νεόφυτος καί ή σύναξις τής ίεράς Λαύρας. 

21 (σ. 77). «’Ίσον άπαράλλακτον τοϋ πρωτοτύπου πατριαρχικού ιδιο¬ 

χείρου άφοριστικοΰ γράμματος, εις τό νά μή εύγάζη τινάς ρακί μέσα εις την 
σκήτην». 

’Άρχ. Ό πατριάρχης. 
Όσιώτατε δίκαιε τής σκήτεως τής αγίας ’Άννης... 
Τέλος: 1687, σεπτεμβρίου 26. Πρώην Κωνσταντινουπόλεως Διο¬ 

νύσιος. 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτβ; ΚΟ' 7 
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22 (σ. 78). «"Ισον άπαράλλακτον του πρωτοτύπου γράμματος του ήμε¬ 

τέρου μοναστηριού περί συγχωρήσεως μεν του οίνου, έμποδίσεως δέ του 

ρακιού, καί του μή αύξάνειν αμπέλια καί κλήματα, καί του μή τρέφειν με¬ 

λίσσια». 

Άρχ. "Αγιε δίκαιε τής αγίας ’Άννης... 

Τέλος: Άπριλλίφ γ', 6 καθηγούμενος τής Λαύρας Δανιήλ καί ή 
συναξις. 

23 (σ. 79). «"Ισον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου καί ένυπογράφου 

γράμματος τοΰ ήμετέρου μοναστηριού, διά την στράταν τοΰ μύλου τής 

σκήτεως». 

Άρχ. Όσιώτατε άγιε δίκαιε τής σκήτεως τής αγίας ’Άννης παπά κυρ 

Ματθαίε... 

Τέλος: Ό καθηγούμενος τής μεγίστης λαύρας Καλλίνικος ιερομόνα¬ 

χος καί ή σύναξις έν έ'τει σωτηρίω ,αψη', Μαρτίου ις-'. 

24 (αυτόθι). «"Ισον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου ενσφραγίστου καί 

ένυπογράφου γράμματος τοΰ ήμετέρου μοναστηριού περί τοΰ μή έχειν εις 

άδειαν φέρειν μελίσσια έν τή σκήτη». 

Άρχ. Όσιώτατοι πατέρες τής σκήτεως αγίας ’Άννης... 

Τέλος: Έν ετει σωτηρίφ ,αψη', Φεβρουάριου η'. 'Ο καθηγούμενος 

τής μεγίστης λαύρας Καλλίνικος καί ή σύναξις. 

25 (σ. 80). «"Ισον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου ενσφραγίστου καί 

ένυπογράφου γράμματος τοΰ ήμετέρου μοναστηριού, διά σύνορα καί πεζού¬ 

λια των κελλίων». 

"Αρχ. Διά τοΰ παρόντος δήλον γίνεται... 

Τέλος : ,αψκε', Ιουλίου κδ'. Ό καθηγούμενος τής αγίας λαύρας Μακά¬ 

ριος καί οί λοιποί προεστοί. 

26 (σ. 81). «"Ισον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου ενσφραγίστου καί 

ένυπογράφου γράμματος τοΰ μοναστηριού ημών, περί των ύδάτων των δύο 

κελλίων, τοΰ τε Ευαγγελισμού τής Θεοτόκου, τοΰ πλησίον του Κυριακοΰ, 

καί τοΰ κάτωθεν των άγ. Αποστόλων». 

"Αρχ. Διά τοΰ παρόντος ένυπογράφου... 

Τέλος: Έν έτει ,αψκη' καί εν μηνί Μαΐφ ια'. Ό προηγούμενος Διο¬ 

νύσιος καί δίκαιος τής μεγίστης λαύρας καί οί λοιποί προεστοί. 

27 (σ. 82). «"Ισον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου ενσφραγίστου καί 

ένυπογράφου γράμματος τοΰ ήμετέρου μοναστηριού, περί τοΰ μή κόπτειν 

ξύλα πλησίον των γούρνων τού κελλίου τοΰ Τιμίου Σταυρού, τοΰ αντίπερα, 

καί κάτωθεν τοΰ μώλου». 

"Αρχ. Διά τοΰ παρόντος δήλον γίνεται... 

Τέλος: Έν ετει σωτηρίφ ,αψλα', Άπριλλίου κ'. Ό προηγούμενος 

καί σκευοφύλαξ τής ήμετέρας λαύρας Καλλίνικος βέβαιοι. 

28 (σ. 83). «"Ισον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου ένυπογράφου γράμ¬ 

ματος, περί τοΰ καλυβίου, τοΰ άνεγερθέντος εις τά σύνορα τού κελλίου τής 

ύπεραγίας Θεοτόκου». 

’Άρχ. Διά τοΰ παρόντος δηλοποιοΰμεν... 

Τέλος: ,αψλέν μηνί Άπριλλίφ, ό προηγούμενος καί σκευοφύλαξ τής 

μεγίστης λαύρας Καλλίνικος. 

29 (σ. 84). « Υπόμνημα έγγραφον τής καθ’ ήμάς ίεράς σκήτεως, τής 

αγίας καί θεοπρομήτορος Άννης’ δικάιούντος τοΰ πανοσιωτάτου αγίου πνευ¬ 

ματικού, κυροΰ Φιλοθέου, σδπερ έν τφ καιρφ τής προστασίας αύτοΰ άνη- 

γέρθη ό ιερός καί ωραιότατος θείος ναός τοΰ Κυριάκου ήμών, ταύτης τής 

ήμετέρας αγίας ’Άννης καί θεοπρομήτορος, συν τοΐς λοιποίς προκρίτοις καί 

γέρουσι, καί πάσι τοίς έν Χριστφ ήμών άδελφοΐς, τοΐς ενταύθα συνασκου- 

μένοις" προτροπή δέ τής αγίας προεστώσι τής ίεράς ήμών καί παμμεγίστης 

αγίας λαύρας. Σύνταξις καί σύνθεσις καί ιδιόχειρον τοΰ μακαρίτου προηγου¬ 

μένου κυρ Διονυσίου ». 

’Ά ρχ. Έγένετο έν ταΐς ήμέραις τής δευτέρας πατριαρχίας τοΰ παναγία- 

τάτου κυροΰ Κυρίλλου1 έ'τει από θεογονίας ,αψνγ', έν μηνί Αυγούστφ, Ίνδι- 

κτιώνος α'... 

Τέλος: "Ετει ,αψνγ', κατά μήναν Σεπτέμβριον. 

30 (σ. 88). «"Ισον άπαράλλακτον τού πρωτοτύπου ένυπογράφου μονα¬ 

στηριακού γράμματος περί τής ακολουθίας τών αγίων Σάββα καί Συμεών». 

Άρχ. Γνωστόν έστω πάσι τοΐς έντυγχάνουσι... 

Τέλος: ,αψμθ', ό σκευοφύλαξ τής μεγίστης λαύρας Μακάριος. 

31 (σ. 89) «Υπόμνημα περί τών συμβάντων σκανδάλων περί τοΰ έν 

Κυριακή μνημοσύνου». 

’Άρχ. Επειδή καί ήμεΐς έν τή περιωνύμψ ταύτη... 

32 (σ. 90). «"Ισον άπαράλλακτον τού διαληφθέντος πρωτοτύπου συνο- 

δικοΰ γράμματος». 

Ά ρ χ. Θεοδόσιος έλέφ Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 

Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης. 

Θεοφιλέστατε έπίσκοπε Ίερισσοΰ καί Αγίου "Ορους... 

Τέλος: ,αψοβ', εν μηνί Ίουλίφ, ϊνδικτιώνος ε'. 

'Ο Ιεροσολύμων Σωφρόνιος άποφαίνεται’ ό Ή ρακλείας Μεθόδιος1 ό 

Κυζίκου Γεράσιμος1 δ Νικομήδειας Νικηφόρος1 ό Νίκαιας "Ανθιμος1 ό Χάλ¬ 

κη δόνος Παρθένιος’ δ Τορνόβου Καλλίνικος1 δ Προύσσης Μελέτιος1 δ Φιλιπ- 

πουπόλεως Σαμουήλ1 δ Δρύστρης Παρθένιος1 δ Άγχιάλου Άνανίας. 

33 (σ. 92). «"Ισον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου πατριαρχικού γράμ¬ 

ματος, περί τής συγχωρήσεως τοΰ ρακιού τών πατέρων». 

Άρχ. Κύριλλος έλέφ Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 

'Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης. 
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Επειδή άνηνέχθη ήμΐν... 

Τέλ ος: ,αψνγ', έν μην! Ίουλίφ, ινδικτιώνος α'. 

Ό Καισαρείας Παρθένιος" δ Εφέσου Τιμόθεος" ό Ήρακλείας Γεράσι¬ 

μος" δ Άγκυρας Άνανίας* δ Νικομήδειας Γαβριήλ" δ Νίκαιας Τερεμίας" δ 

Κυζίκου Γεράσιμος" δ Φιλιππουπόλεως Σεραφείμ" δ Σερρών Φιλόθεος" δ 

Φιλίππων κα! Δράμας Καλλίνικος. 

34 (σ. 93). «"Ισον άπαράλλακτον του πρωτοτύπου ενσφραγίστου και 

ενυπόγραφου γράμματος, περ! του μή δέχεσθαί τινα ξένον καλόγηρον, μήτε 

καυγιότην, και του ερχεσθαι έν τή συνάξει άνευ εργόχειρου και τάέξής». 

Άρχ. Πατέρες άγιοι, κα! έν Χριστφ ημών αδελφοί... 

Τέλος: ,αψοε', εν μην! μαρτίφ. 

Οι τής μεγίστης λαύρας προεστώταις κα! επίτροποι Γριγόριος κα! Ναθα¬ 

ναήλ βεβεοΰμε. 

Οι τής καθ’ ημάς ΐεράς ταΰτης σκήτης σεβασμιώτατοι πνευματικό! Κο¬ 

σμάς ιερομόναχος, Άνανίας ιερομόναχος, Λεόντιος ιερομόναχος και Γεράσιμος 

ιερομόναχος και άπαντες οΐ τής καθ’ ημάς συνάξεως άποφαινόμεθα. 

35 (σ. 95). «Ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου ενσφραγίστου μονα¬ 

στηριακού γράμματος, έν φ περιέχονται έπιτάγματα κεφαλαιώδη, προς τά 

οποία πρέπει νά προσέχουν οι έν τή καθ’ ημάς ιερά σκήτη τής θεοπρομή- 

τορος Άννης αδελφοί, έπ’ αύτω προς αυτούς πεμφθέντα έκ τής καθ’ ημάς 

ΐεράς κα! βασιλικής μονής μεγίστης λαύρας». 

Άρχ. Πάσα πράξις ή λόγος... 

Τέλος: Ό δίκαιος τής μεγίστης λαύρας Ήσαΐας κα! ή σύναξις άπο- 

φαίνονται. 

Ό ταΰτης τής ΐεράς λαύρας Διονύσιος σκευοφύλαξ βέβαιοι μετά τοϊς 

λοιποΐς προεστώσι. 

Έν ετει σωτηρίφ ,αψμς-', έν μην! Φεβρουαρίφ. 

36 (σ. 98). «Υπόμνημα έτερον περ! τοΰ κυριωνύμου μνημοσύνου». 

Άρχ. Και προλαβόντες μέν ήδη αρκούντως... 

37 (σ. 101). «Ίσον άπαράλλακτον του ΐεροΰ τής εκκλησίας θέσπισμα- · 

τος, περ! τοΰ πολύ θρυλλή του τοΰ κυριωνύμου μνημοσύνου». 

Ά ρ χ. Σωφρόνιος έλέφ Θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 

'Ρώμης κα! οικουμενικός πατριάρχης. 

Οΐ τώ καθ’ ήμάς άποστολικω... 

Τέλος: Έν έτει σωτηρίφ ,αψος-' κατά μήνα Ιούνιον, έπινεμήσεως 

έννάτης. 

Έν μην! Ίουνίω, ινδικτιώνος θ'. 

Ό Ιεροσολύμων Άβράμιος άποφαίνεται* ο Εφέσου Μελέτιος" δ Ήρα· 

κλείας Μεθόδιος" ο Νικομήδειας Νικηφόρος" δ Χαλκηδόνος Παρθένιος- δ 

Θεσσαλονίκης Δαμασκηνός* δ Κρήτης Ζαχαρίας" ο Μπόσινας Κύριλλος" δ 
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Σερρών Αγάπιος" δ Εύρίπου Γεδεών' δ Σηλυβρίας Παρθένιος" δ Γάνου κα! 

Χώρας Παΐσιος" δ Λήμνου Καλλίνικος" δ Καρπάθου Δανιήλ- δ Χαλεπίου 

Νεόφυτος" δ Καστοριάς Γεννάδιος" δ Ίερισσοΰ κα! Αγίου “Όρους Ιάκωβος. 

38 (σ. 107). «Ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου. Άπόκρισις τοΰ 

παναγιωτάτου πρώην Κωνσταντινουπόλεως κυρ Καλλινίκου, πρός τινα έρω- 

τήσαντα περ! τών μνημοσύνων, των έν Κυριακαϊς τελουμένων». 

Άρχ. Περ! δέ τής τών μνημοσύνων... 

39 (σ. 110). «Υπόμνημα έτερον διά τό κοινόν τεσσαρακονταλείτουργον». 

Άρχ. Έν έλέει τοΰ Κυρίου ημών συναθροισθέντων ήμών... 

Τέλος: ,αψοθ', έν μην! Νοεμβρίφ. 

Ό δίκαιος τής ΐεράς ταύτης σκήτης Σάββας μοναχός κα! οΐ συν έμοι 

άπαντες εν Χριστφ πατέρες κα! αδελφοί άποφαινόμεθα. 

Αί σελίδες 112-113 εΐχον έπικολληθή. Αύται άποκολληθεΐσαι δείκνυν- 

ται φέρουσαι «ΐεροσφράγιστον δμολογίαν τής μονής ήμών, τριών χιλιάδων 

γροσίων, διά τρεις αγρυπνίας μετά μνημοσύνων». Έπεται τό «υπόμνημα 

τών ως άνω αγρυπνιών μετά τών μνημοσύνων». 

40 (σ. 116). «Ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου γράμματος τοΰ έσι- 

ναφίου τών γουναράδων δποΰ έδωσαν τή καθ’ ήμάς ιερά σκήτη...». 

Άρχ. Διά τοΰ παρόντος κοινού ήμών ένυπογράφου... 

Τέλος: ,αψπβ', Νοεμβρίου ιε'. 

Έπονται αΐ ΰπογραφαί, έν δ'λφ 43. 

41 (σ. 119). «Ίσον άπαράλλακτον τοΰ προποτύπου γράμματος, δπερ 

άφησεν έν Κωνσταντινουπόλει δ πανοσιώτατος πνευματικός κυρ Άνανίας εις 

τό κουτ! τοΰ ευλογημένου ρουφετίου τών γουναράδων». 

Άρχ. Διά τοΰ παρόντος ένυπογράφου... 

Τέλος: ,αψπβ', Μαρτίου α'. 

42 (σ. 120). «Ίσον άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου συνοδικού γράμμα¬ 

τος τό όποιον έδόθη εις τό ρουφέτιον τών γουναράδων ένεκεν τής όπισθεν 

ποσό τη τος τών εξ χιλιάδων διακοσίοιν πενήντα γροσίων». 

"Αρχ. Διά τοΰ παρόντος κοινού... 
Τέλος: ,αψπβ', Μαρτίου α'. Εφέσου Σαμουήλ" Ήρακλείας Μεθόδιος- 

Νικομήδειας Μελέτιος- Χαλκηδόνος Παρθένιος" Δέρκων Άνανίας" Τορνόβου 

Καλλίνικος" Προύσης "Ανθιμος" Φιλίππου κα! Δράμας Γρηγόριος" Χριστια¬ 

νού πόλε ως Άνανίας. 

43 {σ. 121). «Ίσον άπαράλλακτον τής πρωτοτύπου πατριαρχικής ομο¬ 

λογίας, ήτις έδόθη εις τούς γουναράδες διά τάς εξ χιλιάδας διακόσια πενήντα 

γρόσια». 

"Αρχ. Ή μετριότης ήμών... 

Τέλος: ,αψπβ', Μαρτίου α'. 

Ό Κωνσταντινουπόλεως υπόσχεται. 
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Εφέσου Σαμουήλ εγγυητής" Ήρακλείας Μεθόδιος εγγυητής- Νικομή¬ 

δειας Μελέτιος εγγυητής* Χαλκηδόνος Παρθένιος εγγυητής* Δέρκων Άνα- 

νίας* Τορνόβου Καλλίνικος εγγυητής* Προΰσης “Άνθιμος εγγυητής* Κό¬ 

ρινθου Γαβριήλ εγγυητής* Δράμας Γρηγόοιος εγγυητής* Χριστιανουπόλεως 
Ιερεμίας εγγυητής. 

44 (σ. 123). «Υπόμνημα των τεσσάρων αγρυπνιών καί μνημοσυνών 
μετά κηροδοσίας...». 

Προσδιορίζει τάς τρεις αγρυπνίας. ΕΙτα φύλλον άγραφον εν. 

45 (σ. 128). «Έκ τοΰ κωδικός του πρωτάτου του καλούμενου τράγου* 

ίσον άπαράλλακτον». 

’Άρχ. Μηδόλως παΐδας αγένειους... 

46 (σ. 129). ’Άρχ. ’ Αγκαλά κατά τον είπόντα... 

Τέλος: Έν έτει σωτηρίφ ,αψπη', εν μηνι Μ.αΐφ. 

Ό αρχιμανδρίτης τής ίεράς μεγίστης λαύρας Ναθαναήλ βαιβεοΐ τά άνωθεν. 

Ό προηγούμενος τής Ιεράς μεγίστης λαύρας “Ιγνάτιος βαιβεοΐ τά άνωθεν. 

Έπεται εν σ. 132 «ίσον άπαράλλακτον του πρωτοτύπου» τής μονής, 

περί των κελλίων Άγιου Κωνσταντίνου καί Αγίων Πάντων, διαγεγραμμένον. 

47 (σ. 133). ’Άρχ. Κατά τό ,αωδ', μηνί Μαΐω ιζ', ερχόμενοι ενταύθα 
εΐς εναλλαγήν τοΰ δικαίου μας... 

48 (σ. 134). «Έκ τοΰ ρηθέντος τράγου* περί τοΰ μη ποικίλειν τό κου- 

κοΰλιον». 

’Άρχ. "Οταν τούς γέροντας θεάσωμαι... 

49 (σ. 135). ’Άρχ. Φαίνεται εΐς τήν θείαν καί ίεράν γραφήν... 

Φυλλον άγραφον εν, μεθ’ δ έν σελ. 141 -142 «δμολογίαι τινές περί ΰπι- 
σχνουμένων παρά τινων φιλοθέων». 

50 (σ. 143). «"Ισον άπαράλλακτον τής τοΰ ΐεροΰ μοναστηριού τοΰ Δο- 

χειαρίου ομολογίας». 

’Άρχ. “Επειδή καί τινες των έν τφ κόσμφ... 

Τέλος: Έν έτει ,αψΧδ’. Άπριλλίου α καί αΐ ύπογραφαί. 

Έν δε τή δεξιά Φςι τάδε: 

«Ή παρούσα ομολογία εξοφλήθη, καί δεν έχομεν νά λάβωμεν τίποτε». 

Είθ’ ουτω φύλλα άγραφα τρία, μεθ’ ά έν σελ. 151, 152, 153, 154, 155, 157 

σημειοΰνται ονόματα φιλόθεων χριστιανών διά διαφόρους αγρυπνίας, πάντα 
διαγεγραμμένα, καί φυλλον εν άγραφον. 

51 (σ. 163). ’Άρχ. ’Αγκαλά καί ανέκαθεν... 

Προτάσσεται ή σφραγίς τής Λαύρας. 

Τέλος: Ό αρχιμανδρίτης τής μεγίστης λαύρας Ναθαναήλ βέβαιοι. 

Ό ταπι(ν)ός, δικέως Μελέτιος ιερομόναχος καί πνευματικός έπιβεβεό· 

Δαμασκηνός ιερομόναχος καί πνευματικός βεβαιώνο. 

Ίωάσαφ ιερομόναχος καί πνευματικός βεβαιώ. 
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Έν έτει σωτηρίφ ,αωιγ', κατά μήνα “Ιούλιον. 

Φύλλον άγραφον έν, ειτα: 

52 (σ. 167). ’Άρχ. ’Αγκαλά κατά τον εΐπόντα θεοδίδακτοι Ιστέ... 

Προτάσσεται ή σφραγίς τής Μονής Λαύρας. 

Τέλος: Έν ετει σωτηρίφ, ,αωιγ' κατά μήνα Ιούλιον. 

'Ο αρχιμανδρίτης τής μεγίστης λαύρας Ναθαναήλ βέβαιοι. 

'Ο δικέως τις ήέράσκίτεος θεοπρομίτορως άγιας άννις, μελέτιως ΐερο- 

μώναχος καί πνευματικός βεβεοί. 

Χρυσάνθους ίερομόναχως καί πνευματικός βαιβαιόν. 

Δαμασκηνός ιερομόναχος καί πνευματικός βεβαιώ. 

Ίωάσαφ ιερομόναχος καί πνευματικός βέβαιοί. 

53 (σ. 170). ’Άρχ. Επειδή συνέβησαν καί συμβαίνουσι... 

Προτάσσεται ή τής Λαύρας σφραγίς. 

Τέλος: Έν έτει σωτηρίφ 1842, κατά μήνα Φεβρουάριον. 

Οΐ επίτροποι τής μεγίστης Λαύρας. 

Προηγούμενος Κύριλλος καί επίτροπος τής μεγείστης λάβρας βεβαιώ. 

Άρχ. Άνανίας καί επίτροπος βαιβεώ συν τοΐς λοιποις προϊσταμένοις. 

Έν σελ. 173 όνόματά τινα διαγράφονται* μεθ’ δ άγραφα φύλλα έξ. Έν 

σελίδι 185, τάδε: 

«τοΰ παπά άγαπίου». «Εΐς τούς 1835, δικαιοΰντος τοΰ Νεοφύτου Χίου...». 

Ενταύθα δείκνυνται καθέτως άποκοπέντα φύλλα 10. Άπό σελ. 188 

μέχρι τής σελ. 215 φέρονται διάφορα ονόματα μνημονευόμενα εΐς διαφόρους 

αγρυπνίας καί εορτάς, τά δέ μέχρι τής σελ. 235 φύλλα άγραφα. 

54 (σ. 236). «'Υπόμνημα άξιοσημείωτον δράματος τίνος έπισυμβάντος έν 

παντί τουτωΐ τω άγιωνύμφ δρει έκ τών πολλών ημών αμαρτιών προς σωφρο¬ 

νισμόν». 

’Άρχ. Κατά τφ ,αωκ' έτος άπό θεογονίας έν μηνί Σεπτεμβρίου β', περί 

τάς θ’ ώρας τής νυκτός εΐς τά ξημερώματα τής Πέμπτης επί τοΰ Δικαίου 

όσιου τάτου έν μονάχοΐς κυροΰ “Αγαπίου Ζακυνθίου, ξένου τίνος καί ανήκου¬ 

στου άπό γενεών εΐς γενεάς συμβεβηκός καί θεο'ίλατος οργή συνέβη εΐς δλον 

σχεδόν τό άγιώνυμον τούτο δρος, κατ’ εξοχήν εΐς ταύτην τήν ίεράν ημών 

Σκήτην* τοσαύτη γάρ εν τή ρηθείση οορςι θ' υπέρ φύσιν ραγδαιοτάτη βροχή 

μετά άδιακόπων βροντών... 

Μεθ’ δ φύλλον έν άγραφον. 

'Ο πίναξ προτάσσεται, ή δέ στάχωσις βυρσίνη, σχεδόν κατεστραμμένη. 

Ούτος έστίν δ τής ίεράς Σκήτης κώδιξ ό περιέχων τά περιγραφέντα Συνο¬ 

δικά, Πατριαρχικά καί Μοναστηριακά έγγραφα, τά καθορίζοντα τήν ευπρεπή 

καί νόμιμον ώς έμπρέπει τοΐς μοναχοΐς διαγωγήν τών έν ταύτη τή Ιερά 

Σκήτη άδελφών, ώς καί τήν αρμονικήν καί νόμιμον τής έν λόγφ Σκήτης λει¬ 

τουργίαν. 
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Χαοτ. 4. 0,87X0,26. σελ. 739, λδ'. XIX. 

«.Τόμος Απαλλαγής τής των κακοδόξων πλάνης καλούμενος. 

Δέλτος ορθοδόξου πίστεως ομολογίας, καί βίβλος δογματικής πανοπλίας. 

Ήδη συνταχθεΐσα μεθ’ όσης πλείστης έπιμελείας καί πόνου, συνερρανι- 

σθεΐσα τε, έπαυξηθεΐσα καί άπαρτηθεΐσα προς την του παρόντος αϊώνος 

χρείαν καί χρήσιν, είς δήλωσιν των τε παλαιών καί των νεωτέρων εσχάτως 

άναφανέντων κακοδοξιών, των εκ του πονηρού διασπαρέντων ζιζανίων άνα- 

μέσον του σίτου τής ζωηφόρου χώρας άγιωτάτης του Χρίστου Εκκλησίας. 

Καθιερωθείς καί έπανατεθείς τή παναγιωτάτη ζωαρχική, όμοουσίφ καί άδιαι- 

ρέτφ Τριάδι, προς ήν καί ρσματική ακολουθία συνετάχθη' καί τή πανσέπτφ, 

πανσεβάστφ, πανυπερτίμω καί παναγιωτάτη Τετρακτύϊ των άγιωτάτων πα¬ 

τριάρχων. 

Διαιρεθείς είς τόμους δυο* ών ό μέν πρώτος εμπεριέχει δογματικός προ¬ 

τάσεις καί αντιρρήσεις ορθοδόξου φρονήματος. *0 δέ δεύτερος βίους άγιων 

έν χειρογράφοις σωζομένους άνεκδότοις, συμβάλλοντας εις την τοιαΰτην πρα¬ 

γματείαν, αποδείξεις περί του άγιου φωτός, νηπτικά τών Πατέρων, καί διά¬ 

φορα αποφθέγματα καί υποθέσεις είς ανατροπήν άσεβείας άπάσης. 

Τόμος πρώτος, έ'τει σωτηρίιρ ,αωμδ' = 1844. Έν τφ άγιωνύμφ δρει 

του Άθω. 

1 {σ. 1). Προς την Άγιωτάτην του Χρίστου Μεγάλην Εκκλησίαν». 

’Άρχ. Άγιωτάτη, άρραγεστάτη... 

(Άφιερωτική προσφώνησις). 

2 (σ. 4). «Κεφαλαιώδεις στίχοι είς πάντα πιστόν ωφέλιμοι, κατά Άλφά- 

βητον». 

’Άρχ. Αρχή σωτηρίας ή εαυτού κατάγνωσις 

Βελτιον... έμβάλλειν λίθων ή λόγων 

Γενού τοις πάσιν Φ σύ θέλεις πάντας. 

Τέλος: Ωτων καί γλώσσσης μέγας ό κίνδυνος 

’Όλβιος ό άναγινώσκων τρισόλβιος δ’ ο ποιών ταΰτα. 

3 (σ. 5). «Πίναξ του πρώτου τών προλεγομένων βιβλίου». 

4 (σ. 7). «Δημοσίευσις τών κακοδοξιών Νεοφύτου εξ Ιουδαίων Πελο- 

πονησίου άναφανέντος αντάρτου τής Εκκλησίας κατά το ,αψν' = 1750 έτος, 

καί καταταράζοντος την ευσέβειαν έν τφ Άγιωνΰμφ δρει τού Άθω». 

Καί έπονται οί πίνακες τών περιεχομένων. 

Εΐτα έπικολλάται είκών τις, λιθογραφία, φέρουσα επί μέν τής πρώτης 

οψεως, άνωθι μέν τον Χριστόν επί τού πλοίου μετά τών μαθητών αυτού 

|π{,τάσσρντα τή θαλάσση καί τοΐς άνέμοις, κάτω δέ, τον Χριστόν επί τοϋ 
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δρους τής Γαλιλαίας έμφανισθέντα μετά τήν Άνάστασιν τοΐς μαθηταΐς αυτού' 

επί δέ τής δευτέρας οψεως, τήν φιλοξενίαν τού Αβραάμ. 

5 (σ. 16). «Ακολουθία τή; υπερουσίου καί ζωαρχικής Τριάδος, ψαλλο- 

μένη τή Δευτέρα ή τή Τρίτη τής Πεντηκοστής έν τοΐς ίεροΐς ναοίς τοΐς τιμω- 

μένοις επ’ δνόματι τής Αγίας Τριάδος, είς δόξαν τού έν Τριάδι Θεού». 

Είναι δέ ή ακολουθία πλήρης μετά κανόνος φέροντος τήν εξής ακροστι¬ 

χίδα : «Τό Πνεύμα μέλπω τό κτίσαν πάσαν κτίσιν». Ήχος α\ Χριστός γεν- 

νάται. Εμπεριέχονται δέ 24 οίκοι είς τήν Άγ. Τριάδα υπό Ίωάννου Ευγε¬ 

νικού. 

Μεταξύ τών σελίδων 24-25 εύρηνται 4 φύλλα παρείσακτα, έν οίς κατα¬ 

γράφονται διάφοροι μαρτυρίαι άποδεικνύουσαι οτι ό ίσαπόστολος Μέγας 

Κωνσταντίνος έβαπτίσθη εν 'Ρώμη υπό τού Άγ. Σιλβέστρου, καί ούχί έν 

Νικομηδείρ υπό Ευσεβίου. 

6 (σ. 25). «Άπασι τοΐς άρχομένοις άναγνώναι τήν παρούσαν τής δογμα¬ 

τικής πανοπλίας βίβλον τό χαίρειν. Προοίμιον». 

Άρχ. Ούδεμία αμφιβολία... 

7 (σ. 41). «Προοίμιον τής παρούσης βίβλου. Πάσι τοΐς έντευξομένοις 

εΰσεβέσι Χριστιανοί;, τού ορθοδόξου παντός πληρώματος». 

Άρχ. Πολλαί καί άλλαι συμφοραί... 

Μεταξύ τών σελίδων 48 - 49 υπάρχουν 6 φύλλα επιπρόσθετα, περιέχοντα 

τά εξής: α') «Άπόδειξις ορθών δογμάτων έκ τών στιχουργικών λόγων τού 

Αγίου Μελετίου Όμολογητού τού Γαλησιώτου». β') «Δήλωσις απλανής περί 

δεκτών καί ορθοδόξων βιβλίων καί άποκρύφων». Τούτων τών 6 φύλλων ό 

χάρτης, λόγφ τής κακής αυτού ποιότητος, ήμέρςι τή ήμέρφ διαρρέει. 

8 (σ. 49). «Τού μακαρίου Μελετίου Συρίγου τού Κρητός, περί προο¬ 

ρισμού Θεού καί προγντοσεως καί άπόδειξις δτι αύτη ή καχέσπερος πλάνη τής 

δυσσεβοΰς λουτεροκαλουΐνου ύπούλως προσχωρήσασα είς τούς ευσεβείς, λυμαί¬ 

νεται άνεπαισθήτως τήν ευσέβειαν». 

’Άρχ. Πρέπει νά ήξεύρωμεν... 

9 (σ. 69). «Άπόδειξις περί μνημοσύνων, δτι πολλήν τήν ωφέλειαν είς 

τάς ψυχάς προξενούσι, δτι οί λουθηρόφρονες μνημόσυνα ού δέχονται, καί έξ 

αυτών έξεφύη τό μή ποιεΐν έν Κυριακαΐς μνημόσυνα». 

’Άρχ. Ή μεσιτεία οπού γίνεται... 

10 (σ. 85). «Δοσιθέου Ιεροσολύμων, Περί τής Κοιμήσεως τής Κυρίας 

Θεοτόκου». 

Άρχ. Ή Παναγία Παρθένος... 

11 (σ. 86). «Κατά λουτεροκαλβίνα>ν, δτι ού παραδέχονται τάς Μεράς 

Συνόδους, ού'τε άνάπτυξιν τών Γραφών από τούς θείους Πατέρας, αλλά καί 

από τήν Γραφήν άποβάλλουσιν ως απόκρυφα τινά βιβλία, καί έκ τής τού Θεο¬ 

λόγου Τωάννου επιστολής δύω έδάφια ασεβώς». 
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Άρχ. Επειδή καί οΐ άντικείμενοι... 

12 (σ. 90). «"Οτι ή -θεία Γραφή δεν είναι νά άναγινώσκεται από όλους 

όπου δεν έγυμνάσθησαν εις τά θεΐα, καί μάλιστα ή Παλαιά, άλλ’ από τούς 

τά αισθητήρια τής ψυχής έχοντας γεγυμνασμένα». 

Ά ρ χ. Οί τής λουθηρανοκαλουϊνικής πλάνης... 

13 (σ. 91). «Δοσιθέου πατριάρχου 'Ιεροσολΰμων». 

Ερωταποκρίσεις σχετικά! περί τής άναγνώσεως τής άγ. Γραφής. 

14 (σ. 95). «Άποστολικαί διατάξεις, τά αναγκαιότερα κεφάλαια εκ των 

οκτώ βιβλίων». 

"Αρχ. Τ άς ημέρας των εορτών... 

15 (σ. 117). «Αντιρρητικά κατά τού Φραγκίσκου. Έκ τού βιβλίου των 

Άποστολικών διατάξεων». 

Άρχ. Άντίρρησις εις τά σχόλια των Άποστολικών διαταγών Φραγκί¬ 

σκου φράτορος, Τουριανοΰ... 

Περιέχονται ποικίλαι αντιρρήσεις καί σχετικά σχόλια. 

16 (σ. 141)· «Έκ του α' βιβλίου τών Άποστολικών διατάξεων». 

Καθεζόμενος ένδον... 

Άρχ. Τών εθνικών βιβλίων πάντων απέχω... 

Έπονται διάφορα κεφάλαια παραινετικά εκ τών Άποστολικών Δια¬ 

τάξεων. 

17 (σ. 153). «"Οτι ό άγιος άρτος ούκ ε'στιν άντίτυπος τού σώματος τού 

Χριστού, ούτε δ οίνος τού θείου αίματος, άλλ’ αυτό τό ίδιον σώμα καί αίμα 

τού Κυρίου, ώ; ή Εκκλησία άνωθεν φρονεί». 

Άρχ. ΈπΙ τής βασιλείας Κωνσταντίνου... 

18 (σ. 154). «Τού μακαρίου Σαμωνά, Αρχιεπισκόπου Γάζης, διάλεξις 

προς τον Σαρακηνόν Άχμέδ, άποδεικνυουσα τόν υπό τού ίερέως ίερουργού- 

μενον άρτον καί οίνον, νά ήναι ολόκληρον σώμα καί αίμα τού Κυρίου ημών 

Ιησού Χριστού. Μεταφρασθέν εις απλήν φράσιν». 

Άρχ. Εύρισκόμεθα μίαν ημέραν... 

Καί ακολουθεί ή διαλογική συζήτησις. 

Ό θείος οΰτος Σαμωνάς, αρχιεπίσκοπος Γάζης, ήκμασε κατά τό 1070. 

19 (σ. 161). «Επιστολή τού Άγιωτάτου Πέτρου τού Μανσοΰρ, προς 

Ζαχαρίαν επίσκοπον Άσάρων, Κεφ. Ζ'». 

Άρχ. Ύψούται εν ταΐς χερσί τού ίερέως... 

20 (σ. 161). «Περί φθαρτού καί άφθαρτου δόξης τού σώματος τού Χρι¬ 

στού. Δοσιθέου πατριάρχου Ιεροσολύμων». 

Αρχ. Έπί τής βασιλείας Αλεξίου... 

21 (σ. 163). «Περί Βεριγκαρίου καί τής τών βογομίλων αϊρέσεως». 

Άρχ. Έπί τής βασιλείας Ίσαακίου τού Κομνηνοϋ... 

22 (σ. 164). «Περί τού δτι δ αυτός Ιησούς Χριστός προσήγαγε μέν 
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εαυτόν τφ Θεφ καί Πατρί θύμα, καί ως Θεός καί θύτης προσεδέξατο μετά 

τού Πατρός, αυτός τε δ Μονογενής υιός καί τό Πνεύμα τό άγιον, ως αμε- 

ρ ιστός ών τφ Πατρί και τφ Πνεύματι». 

Άρχ. Έπί Μανουήλ τού Κομνηνού... 

23 (σ. 165). «Ενταύθα σημειούμεν τάς άριστείας τού αοιδίμου βασι- 

λέως Αλεξίου, καί τόν ζήλον του προς τήν ευσέβειαν, συν άμα καί τών τεσ¬ 

σάρων Αύτοκρατόρων, ών μνήμην φέρει τό συνοδικόν τής Κυριακής τής 

Όρθοδοξίας, ώς χρήσιμα ό'ντα. Χρυσάνθου Ιεροσολύμων είσί ταύτα». 

Άρχ. Αλέξιος δ Κομνηνός έβασίλευσεν εν έτει από Χριστού 

,απα’ (= 1081)— 

24 (σ. 169). «Άντίθεσις μέ έρώτησιν Μελετίου Συρίγου». 

Άρχ. Άν τύχη λέγουσιν... 

25 (σ. 171). «Περί άζύμων' άπόδειξις δτι δχι μέ άζυμα, άλλα μέ άρτον 

παρέδωκεν δ Κύριος τό μυστήριον εις τούς Μαθητάς του έν τή νυκτί τής προ¬ 

δοσίας καί εκουσίου αυτού παραδόσεως* έκ τού τόμου τής αγάπης Κυρίλλου 

Αλεξάνδρειάς, προς Ιωάννης Τάδουλον αύθέντην Ούγκροβλαχίας». 

Άρχ. Επειδή καί οί Λατίνοι λέγουσι... 
26 (σ. 174). «Τού αγίου Νεί?ωυ μαθητου τού Ίωάννου τού Χρυσοστό¬ 

μου. Έκ τής προς Φίλιππον σχολαστικόν επιστολής αυτού». 

Άρχ. Έκ παπύρου καί κόλλης... 
27 (σ. 174). «Γενναδίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως περί τού μή 

δεΐν ποιείν λειτουργίαν έν τή μεγάλη τεσσαρακοστή». 

Άρχ- Πού παρελάβετε τελείαν θυσίαν... 
28 (σ. 176). «Δοσιθέου Πατριάρχου Ιεροσολύμων όγδοον σύγγραμμα 

περί τού αυτού ζητήματος». 

Άρχ. Σύ δέ σημείωσαι δτι δέν πρέπει... 

(Αυτόθι). «Περί έκπορεύσεως τού Αγίου Πνεύματος». 

Ά ο χ. Έκ τού Πατρός εκπορεύεται... 
29 (σ. 177). «Θριάμβευσις πλάνης. Περί αίρέσεως Πελαγιανών Άρδουΐ- 

νου καί Βερρουϊρίου Ιησουιτών. Έκ τού δ τόμου Εκκλησιαστικής Ιστο¬ 

ρίας Μελετίου, σελ. 159». 

Άρχ. Ή τών νέων Πελαγιανών αϊρεσις... 

30 (σ. 178). «Συμφώνως τούτοις καί τά τού Ίωάννου Ούϊεκλέρου 

Άγγλου κεφάλαια, τά όποια εδώ σημειούμεν». 

Ά ρ χ. Ούτος πρώτος τήν θείαν Γραφήν μετέφρασεν εις τήν εγχώριον 

γλώσσαν... 

31 (σ. 181). «Αριθμός καινοτομιών λατίνων μετά τό σχίσμα». 

Άρχ. Έν τοΐς χρόνοις Βασιλείου βασιλέως... 
32 (σ. 182). «Τού αγίου Μάρκου Εφέσου, δτι ου μόνον από τής φωνής 

τών δεσποτικών ρημάτων αγιάζονται τά δώρα, άλλ’ έκ τής ευχής τού ίερέως». 
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° Α ρ χ. Ό τών λατίνων ίερεύς λειτουργών... 

33 (σ. 184). «Του έν άγίοις πατρδς ημών Γερμανού Πατριάρχου Κων¬ 

σταντινουπόλεως. Έκ της Εκκλησιαστικής αύτοϋ ιστορίας, δτι τό άντίδω- 

ρον είναι σώμα τής Παναγίας». 

• Άρχ. Ό δέ του Παρθενικού σώματος τύπος... 

(Αυτόθι). «Μάρκου του μακαριωτάτου επισκόπου Μεθώνης». 

’Άρχ. Τούτο τό μυστήριον... 

34 (σ. 185). «Λίβελλος ον έπέδωκε τφ βασιλεΐ ρωμαίων, και τφ πάπ<? 

λατίνων ό μακάριος Μάρκος Εφέσου ο Ευγενικός έκ μέρους τών ορθοδό¬ 

ξων προτρεπτικός εις ένωσιν, ελέγχων την κακοφροσυνην τών δυτικών καί 
μάλιστα τά ελαττώματα τών άζυμων». 

'Α 0 χ· Σήμερον τής παγκοσμίου χαράς τά προοίμια... 

Έξεδόθη έν τφ «Δοκιμίφ 'Ιστορικφ του σχίσματος τής Δυτικής από 

τής Ανατολικής Εκκλησίας», σελ. 135, υπό Καλλίστου Βλαστού Αγιορεί¬ 

του Έφεσίου. Έν Άθήναις, τΰποις Παρασκευά Λεώνη, 1896. 

35 (σ. 189). «Του αΰτοΰ, ομολογία τής ορθοδόξου Εκκλησίας τής Ανα¬ 

τολικής, ήν καί μετά ταΰτα Γεννάδιος ό πατριάρχης έδωκε τφ Σουλτάνφ έρω- 

τήσαντι αΰτφ περί πίστεως». 

Διατηρείται ή ολη ομολογία έν δώδεκα ά’ρθροις, καί έτέροις επτά. 

Έν δέ 195ΐ1 σελίδι έσχεδίασται έν τφ μέσφ του φΰλλου σύμπλεγμα έκ 

τριών κύκλων περιεχομένων έν ετέρφ μείζονι, 3Γ ών δηλούται τό τρισσόν καί 

ένιαΐον τής μιας θεότητος, άνωθεν δέ τούτων καί κάτωθεν απολογητικά σχόλια. 

36 (σ. 197). «Περί Νεοφύτου του έξ Ιουδαίων, καί δήλωσις περί τής 

δεινής ολέθριου αυτού πλάνης, ήν ώς άλλος Βαρλαάμ φανείς ένέσπειρε, πρώ¬ 

τον εν τφ Αγιονυμορ ’Όρει του Αθωνος, διά δέ τών οπαδών αυτού, νέων 

Άκινδυνιστών άναφανέντων, διεσπάρη πανταχού λυμαινομένη την ορθόδοξον 
τού Χριστού Εκκλησίαν». 

’Άρχ. Αί μέν παλαιαί αιρέσεις... 

Επονται τά περί Νεοφύτου καί Αθανασίου τού Παρίου σχετικά, λόγφ 

τών άναφυέντων τότε γνωστών περί μνημοσυνών ζητημάτων, ώς άντελήφθη 

και απερισκεπτως εκθετει ταύτα ο συγγραφεύς τού παρόντος κώδικος Ιάκω¬ 

βος Νεασκητιωτης. Ιδε Αθανασίου Παρίου την περί τών τότε σκανδάλων 
πραγματείαν. 

37 (σ. 220). «Περί τού Πατριάρχου Σωφρονίου, δτι αυτός ήν ό Πτο- 

λεμαιδος περί ου η Θεοτόκος είπε τφ Δανιήλ έξ Ισμαηλιτών, δτι ήν πιστός 
δούλος τού υιού μου». 

Α ρ χ. Σημείωσον δτι ό ιερός ουτος Σωφρόνιος... 

Εξεδοθη ολοκληρος ιστορία υπό Δουκάκη, έν ή περιγράφονται τό μαρ¬ 

τυρίου τού νεομάρτυρος Αναστασίου τού έξ Ηπείρου καί τά περί Δανιήλ 
τού έξ Ισμαηλιτών. Παράρτημα Νοεμβρίου, Άθήναι, 
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Είτα εύρηται λιθογραφία τις φέρουσα επί μέν τής πρώτης ό'ψεως τον 

Κύριον ημών έκφωνοϋντα τή Μαγδαληνή Μαρία: «μή μου απτού», επί δέ τής 

ετέρας άνω μέν μάρτυρας τρεις, κάτω δέ τον Χριστόν επί θρόνου έ'χοντα εκα¬ 

τέρωθεν τήν Θεοτόκον καί τον Πρόδρομον καί παραπλεύρως τούτου ετέρους 

δύο μάρτυρας, ίσως Γεώργιον καί Δημήτριον. 

38 (σ. 221). «Αγάπης αδελφικής ε'νδειξις... ομολογία ορθόδοξος». 

’Άρχ. Σιμωνοΰσα ομοφρονούσα... 

Άρθρα δώδεκα, μεθ’ ά ό επίλογος. 

39 (σ. 228). «Άπόδειξις εις τό Μεταβαλών τής εκτελεστικής ευχής τών 

αγίων δώρων, τής τε τού Μεγάλου Βασιλείου καί Τοίάννου τού Χρυσοστό¬ 

μου λειτουργίας, δτι πάνυ καλώς χρή λέγεσθαι καί έν ταΐς δυσί, καί δτι 

αντίμαχοι τούτου τού Μεταβα?νών κλπ. οί λατϊνοι είσίν, οΐτινες τέσσαρα 

τινά έξαιρούσι τών ιερών λειτουργιών ώς Πνευματομάχοι, καί έξ έπηρείας 

τού πονηρού, οί τών ορθοδόξων ιερείς τινές συνηγορούσι τοϊς κακόφροσι 

τούτοις». 

Καί άκο?,ουθούν αί κατάλληλοι αποδείξεις καί μαρτυρίαι. 

40 (σ. 239). «Δήλωσις χρησιμωτάτη εϊς τούς ιερείς εις τό τί δηλοΐ εύλό- 

γησις, οπού ευλογεί δ ΐερεύς, καί τί δηλοΐ ή σφράγισις, δτε σφραγίζει δ 

ίερεύς τά ύδατα, ή σκεύος ή άγγεΐον». 

Άρχ. Ή μέν εύλόγησις γίνεται... 

41 (σ. 247). «Περί αίρέσεως σχολιαστών Φρατόρων». 

Άρχ. Μετά τό χιλιοστόν καί επέκεινα... 

42 (σ. 253). «Συνοδική διάγνωσις τών άγιωτάτων πατριάρχων Σωφρο¬ 

νίου Κιονσταντινουπόλειος, Άβραμίου * Ιεροσολύμων καί αρχιερέων έγκρίτιον 

τε καί λοιπών δεκαέξ, κατά τών μή δεχομένων άπαραιτήτως τά τών άποιχο- 

μένων μνημόσυνα έν τε τή Κυριωνύμφ ήμερα καί ταΐς λοιπαΐς έξ ήμέραις 

τής έβδομάδος». 

Αναγράφονται σιγίλλια δύο, Καλλινίκου πρφην Κωνσταντινουπόλεως 

περιληπτικόν υπόμνημα, μέρος εκ τής 'Ομολογίας Νικοδήμου τού Αγιορεί¬ 

του, καί άλλαι τινές παρεμφερείς σημειώσεις. 

43 (σ. 284). «Περί μνημοσυνών άπόδειξις παλαιών καί νέων θεοφόριον 

αγίων πατέρων, δτι άνωθεν καί έξ αρχής παρέλαβε ποιεΐν άπαρατηρήτοος ή 

Εκκλησία έν έκαστη, καί έν Κυριακή τά μνημόσυνα τών άποιχομένων». 

Άρχ. "Οτι μέν τά κόλλυβα... 

44 (σ. 307). «Περί τής τών Λουδήρων αίρέσεως, κατά τον Μελέτιον, 

Εκκλησιαστική 'Ιστορία». 

Άρχ. Μαρτίνος δ Λούθηρος... 

45 (σ. 316). «Περί τών εις αγίους καί θεοτόκον προσφερομένων κολλύ- 

βων έν ταΐς μνήμαις αυτών». 

Άρχ. Τά εις τούς αγίους... 
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46 (σ. 323). «Περί συνεχούς Μεταλήψεως, οπερ εστιν ό άκρέμων στέλε¬ 

χος της τοιαΰτης δόξης». 

Προοίμιον διά στίχων Συμεών του Νέου Θεολόγου 

’Άρχ. Λαλεΐ μέν οΰν τό στόμα μου λόγους οΰς έδιδάχθην... 

"Επονται έτεροι 38 όμοιοι στίχοι, μεθ’ ούς: 

«Έκ τούτων των λόγων του αγίου...». 

Έν σελ. 326-327 παρεμβάλλεται ήμιεφθαρμένη ιχνογραφία ναοΰ έπι- 

γράφουσα τάδε: « Αυτή ή Ιχνογραφία του Ναοΰ υπάρχει κατά τό σχήμα καί 

είδος των εν πόλεσιν Τερών Μεγίστων Ναών των εν κόσμφ χριστιανών». 

47 (σ. 341). «"Οτι ή ορθόδοξος Εκκλησία τό αδιαίρετον τών τριών 

προσώπων τής παναγίας δμοουσίου καί ζωαρχικής Τριάδος μεθ’ όσης ακρί¬ 

βειας φυλάττουσα ου διαιρεί τον υιόν έν ταις δεσποτικαΐς εορταΐς, ήτοι εις 

την γέννησιν, βάπτισιν, μεταμόρφωσιν, άνάστασιν καί άνάληψιν, άλλ’ ήνω- 

μένως εις την Τριάδα αΐ τοιαΰται εορταί ανάγονται* δ γάρ υιός κάτω εν τή 

γή σαρκωθείς ου διέλιπε τούς πατρο>ους θώκους, ούτε μην τό άγιον πνεύμα 

εις την Πεντηκοστήν, ώς οι Λατίνοι μεριστήν τού ενός μόνον προσώπου τού 

πνεύματος κάθοδον δοξάζοντες, αλλά τής αγίας Τριάδος εορτήν έν τή Πεντη¬ 

κοστή τελοΰμεν, ωσαύτως καί ή Κυρία Θεοτόκος Μήτηρ τής Εκκλησίας, γνω¬ 

ριζόμενη καί νέα Εύα ώς δ νέος Άδάμ ού διαιρείται τών τέκνων της αγίων 

πάντων, άλλ’ έν πάσαις ταΐς θεομητορικαΐς εορταΐς τιμώνται καί οί άγιοι, ώς 

εις τά κόλυβα λέγομεν' «Εις τήν τιμήν καί μνήμην τής ύπερευλογημένης 

ενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου, καί άειπαρθένου Μαρίας καί πάντων σου 

τών Αγίων», ώσαύτως καί έν ταΐς εορταΐς ενός έκάστου αγίου, συνεορτά¬ 

ζεται καί ή Θεοτόκος καί άπαντες οί άγιοι, διά τό άμέριστον τής δλομελείας 

τού ενός σώματος τής Εκκλησίας». 

"Α ρ χ. Ουδέ μία αμφιβολία είναι... 

Έπονται αποσπάσματα εκ τών λόγων ν\ κςΛ Συμεών τού Νέου Θεο¬ 

λόγου σχετικά εις τήν ανώτερο) ύπόθεσιν. 
48 {σ. 356). «Περί τού κλάδου τής νεοφυούς δόξης τού εκφώνως τάς 

μυστικώς λέγειν παραδεδωμένας (τάς) εύχάς τής λειτουργίας προσφέρειν' ότι 

δει αύτάς έκπομπεύειν εις τό κοινόν, ώς μεσίτου προς τον Θεόν τού ίερέως 

ΰπάρχοντος, καί μόνος μόνφ υπέρ τού λαού χρή εΰχεσθαι». 

’Άρχ. Καί πρότερον ε’ίπωμεν... 

49 (σ. 358). «Κλάδος τρίτος περί τής έκφωνήσεως τής τής Κυριακής 

ευχής άποπληρώσεως, ότι μόνοις τοΐς ίερεΰσι δίδωται λέγειν, ούχί δέ ΐδιώταις 

καί λαϊκοΐς». 

’Άρχ. Πρώτον άναγκαΐον έγνωμεν... 

50 (σ. 362). «Κλάδος τού αυτού φυτού, Περί τής δευτεροπροσώπου 

Αντωνυμίας, σού, οτι ού δει συντόμως αυτήν προφέρειν έγκλινομένης ούσης, 

ώς Σύ, όνομά σου, όνομα σού». 

.
.
.
_

_
_

_
_
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_
_

_
_
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’Άρχ. Κατά δύο τρόπους προφέρεται... 

51 (σ. 368). «Περί γονυκλισίας, ότι ουδέποτε ή τού Χριστού Εκκλη¬ 

σία έ’σχε τοιαύτην συνήθειαν επί γονάτων προσεύχεσθαι, καί οτι κακώς τήν 

άπέβαλεν». 

Σημειούται έκ τίνος παλαιού χειρογράφου τό εξής υπόμνημα : 

’Άρχ. Σύνοδος Πατέρων όρον έθετο... 

52 (σ. 379). «Περί διαφοράς γνώμης ήμερονυκτίου καί νυκτημέρου 

παλαιών καί νέων σοφών διδασκάλων». 

’Άρχ. Πολλή συζήτησις καί φιλονικεία έστάθη... 

Ακολουθούν διάφοροι γνώμαι περί τού ήμερονυκτίου, έκ τού βίου τού 

άγ. Γρηγεντίου, Μιχαήλ Σικελιώτου, Μιχαήλ Γλυκά, Θεοδώρου τού Πτωχό- 

προδρόμου καί Νικοδήμου τού Αγιορείτου. 

53 (σ. 395). «"Οτι από ανατολής ήλιου άρχεται τό ήμερονύκτιον, καί 

ούχί άφ’ εσπέρας, κατά τε παλαιάς καί νέας διαθήκης άπόδειξιν, καί ή Εκκλη¬ 

σία άνωθεν λαβούσα κρατεί». 

’Άρχ. Τό παρόν κεφάλαιον. 

54 (σ. 406). «"Οτι εις μόνην τήν τριήμερον ταφήν τού Κυρίου αριθμεί 

ή Εκκλησία άφ’ εσπέρας τής πέμπτης τό νυκτήμερον, ιδιαιτέρως προς άπαρ- 

τισμόν τών τριών ήμερών ». 

’Άρχ. Σημείωσις, ότι καθώς εις τον Απόστολον... 

55 (σ. 411). «Αντιρρητικόν προς τούς λέγοντας ότι έκ συμπερασμού 

οι μελωδοί Ιωάννης καί Κοσμάς ψάλλουσιν τό 'Σταυροτύπως δίς έπληξε τήν 

θάλασσαν δ Μωϋσής’ καί ότι ή θεία γραφή άπαξ μόνον λέγει καί ούχί δίς». 

’Άρχ. Επειδή καί δ συγγραφεύς... 

"Επεται τεμάχιον έκ τής ερμηνείας τού κανόνος τού Τιμίου Σταυρού 

ύπδ Θεοδώρου τού Πτωχοπροδρόμου, συμβάλλον εις τό προεκτεθέν κεφά- 

λαιον. 

56 (σ. 424). «"Οτι όσα οί θείοι εύαγγελισταί έσιώπησαν τής παιδικής 

ήλικίας τούΣωτήρος ανθρώπινα δεν πρέπει νά έκπομπεύωνται επί λόγιρ ταπει- 

νώσεως παραδείγματι, ώς αναπόδεικτα έκ τής γραφής καί βλάβην έμποιούντα 

μάλλον ή ώφελος». 

Ά ρ χ. "Οτι μέν δ Κύριος... 

Είτα, σχόλιον περί τού βιβλίου «Πνευματικά Γυμνάσματα». 

57 (σ. 430)· «Τωάννου τού Δαμασκηνού λόγος εις τήν κατά σάρκα Γέν- 

νησιν τού Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού». 

Προτάσσονται στίχοι οκτώ, ών ή αρχή : 

"Αγγελος πριν έξ ούρανού προς Βηθλεέμ φοιτήσας... 

Τέλος: Επιδημίας τού Χριστού τής κοσμοσωτηρίου. 

Αρχή τού λόγου: "Οταν τό έαρ έπέλθη... 

Ούτος δ λόγος είναι ή γνωστή ιστορία τών τελεσθέντων έν Περσία έν 
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τή νυκτί, έν ή έγεννάτο εν Βηθλεέμ ό Κύριος ημών, έπιγραφομένη τφ Δαμα- 

σκηνφ, η τις κρίνεται παρά πολλών ώς υποβολιμαία. νΙδε «Ιωάννης ό Δαμα¬ 

σκηνός», υπό Κ. Δυοβουνιώτου, καΟηγητοΰ θεολογίας. 

Ταύτης περίληψιν έδημοσίευσε και Νικόδημος ό “Αγιορείτης έν υποση¬ 

μειώσει εις τά «Πνευματικά Γυμνάσματα». 

58 (σ. 443). «"Οτι ή του Χρίστου Εκκλησία πολεμουμένη από πρώτης 

αρχής του ευαγγελικού κηρύγματος μένει ακλόνητος καί αρραγής από τάς 

αντιφάσεις των αιρετικών πολεμίων». 

Άρχ. Ή ορθόδοξος του Χριστοί Εκκλησία... 

59 (σ. 443). «Θρήνοι προς την ελεεινήν κατάστασιν των τέκνων τής 

Εκκλησίας κατά τον Άββά Ήσαΐαν τον ησυχαστήν, ώς άξια θρήνων πράτ- 

τοντες ημείς». 

Άρχ. "Ιδε Κύριε δτι θλίβομαι... 

Δεύρο δή πάτερ 'Ησαΐα, συνθρήνησον ήμΐν. 

ΟύαΙ ήμΐν τοΐς ταλαιπώροις... 

Έκδοσις των λόγων του Άββά 'Ησαΐοϋ εγένετο υπό Αυγουστίνου 

μονάχου, έν “Ιεροσολύμοις, 

60 (σ. 448). «Περί του τί έστίν αΐρεσις, καί δτι ή πλάνη πολύμορφος 

έστί καί λανθάνουσα τούς πολλούς λεληθότως, πολλοί καί έκ των αγίων νόθα 

Φρονήματα έδέξαντο, καί χάριτι Θεού ύστερον διωρθώθησαν». 

Άρχ. Μή παραδράμωμεν έν Χριστφ αδελφοί... 

61 (σ. 454). «Τού αγίου Γρηγορίου τού Διαλόγου, περί διακόνου Πασχα- 

σίου έναρέτου, έκ παρατροπής συμφρονήσαντος τφ κακοδόξφ πάπα». 

’Άρχ. "Οθεν ου παρά τούτου... 

Έχει δέ ή ιστορία ούτως μεταφρασθεΐσα είς απλήν φράσιν: Κάποιος 

διάκονος Πασχάσιος... 
62 (σ. 459). «"Οτι έκ των συνεχών φιλονεικιών των αιρετικών, έσα- 

φηνίσθησαν τά ορθά τής Εκκλησίας δόγματα». 

’Άρχ. Λέγει ό θείος πατήρ ήμών Γρηγόριος δ διάλογος... 

63 (σ. 463). «Περί τών ορίων τής τού Κυρίου έγέρσεως, μετά ς' ώραν 

νυκτός τού Σαββάτου». 

’Άρχ. Κατ’ αυτήν λοιπόν την έννοιαν..· 

64 (σ. 467). «Κεφάλαιον κατ’ ερωταπόκρισιν. Πρόβλημα ενός ίερέως 

οπερ έφρόνει καθώς παρ’ άλλων έμαθε καί λύσις τού αυτού». 

Άρχ. Τίνος ένεκεν έν τοΐς πολλοΐς... 

65 (σ. 468) «"Οτι πολλοί εξ άπλότητος καί ακακίας από αιρετικούς πλα- 

νηθέντες ύστερον έδιορθώθησαν». 

Άρχ. Πολλοί τών αγίων έξ άπλότητος... 

66 (σ. 469). «Λύσις τινών αποριών τής θείας γραφής». 

Λύονται περιληπτικούς τά εξής: «Περί τών έκουσίως άμαρτανόντων 
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μετά τήν έπίγνοοσιν τής αλήθειας», ή «Σημαία τού πλοίου, παρασήμφ διο- 

σκούροις», τό «Άχρις άππίου φόρου», περί «Σκιαρίων, τίνες ή σαν» καί τό 

«"Ον θέλει έλεεΐ ό Θεός (ελεεί), δν δέ(ν) θέλει σκληρύνει». Καί έν τελεί τάδε : 

«Κακώς ήλλαξαν τό ΐδιόμελον τής λιτής Μεταμορφοοσεως “τό προήλιον σέλας” 

(τρισήλιον σέλας)" προς γάρ τον θεάνθρωπον Ίησούν Χριστόν λέγεται, καθώς 

καί δ ειρμός «ή τον προ ήλιου φωστήρα», καί ούχί είς τήν μακαρίαν τρι- 

συπόστατον Τριάδα». 

67 (σ. 471). «Έκ τής έξηγήσεως Θεοδώρου τού πτωχού τού ειρμού τής 

ε' φδής τής Μεταμορφώσεως». 

Βλέπε «Έορτοδρόμιον Τερόν» Νικοδήμου “Αγιορείτου. 

"Επονται δύο πρόσθετα φύλλα μεταξύ τών σελίδων 472-473, έν οις 

αναγράφεται τό εξής: 

«“Υπόμνημα σφζόμενον έν παλαιφ χειρογράφφ εύρισκομένφ εν τφ κελ- 

λίφ Σπανών καλουμένω πλησίον τής σκήτεως Καυσοκαλύβια' ήτοι τού αγίου 

Νείλου τού Μυροβλύτου αύτοχείρως γραφέν παρά τού ίδιου οσίου πατρός 

ήμών Νείλου, καθιεριοθέν δέ έν τφ αύτφ μονηδρίφ παρά τού θείου 

αυτού κατά σάρκα Μακαρίου, ώς έν τή αυτού διαθήκη δράται σημειού- 

μενον». 

Διαλαμβάνει δέ τό έν λόγΦ «υπόμνημα» τά κάτωθι έν περιλήψει: «Περί 

πλεονεξίας τού Κάϊν. Πώς ό Σήθ ώνομάσθη υιός Θεού. Περί Γιγάντων, θεών 

τών ασεβών. Περί τού ναού τής Άγ. Σοφίας. Περί τού ναού Σολομώντος. 

Τί δηλοΐ τό ρητόν τής προς Θεσσαλονικεΐς έπιστολής Παύλου: «“Ημείς οί 

περιλειπόμενοι άμα σύν αύτοΐς άρπαγησόμεθα έν νεφέλαις». Καί, “Εκαστου 

τό έργον τό πύρ δοκιμάσει. Παύλου». 

68 (σ. 473). «Κεφάλαια θεολογικά καί νηπτικά αναγκαία τοΐς μονάζου- 

σιν. Κεφάλαιον πρώτον. Περί υψηλής θεωρίας». 

’Άρχ. “Ο Θεός ώνομάσθη ούτω Θεός από τού θεωρεΐν τά πάντα... 

69 (σ. 474). « Κεφάλαιον β'. Τί έστί γνώσις καί πόσα σημαινόμενα 

έχει, και είς πόσα μέρη μερίζεται». 

Άρχ. Άλλο είναι ή θεωρία... 

70 (σ. 478). «Κεφάλαιον τρίτον- Περί τών ό'ντων* δτι τό εν καί μόνον 

κυρίως δν είναι ο Θεός. Τά δέ λοιπά λεγάμενα ό'ντα είσί ποιήματα αυτά τού 

Θεού- καί εις πόσα μερίζονται». 

Είτα παρεμβάλλονται δύο πρόσθετα φύλλα άνευ αριθμών, έν οϊς 

σημειούται: « Ποιον είναι τό κυρίως τριμερές τής ψυχής, κατά τον θειον 

Γρηγόριον Παλαμάν, καί τό ένιαΐον τού νοός, καί πώς γίνεται τριττόν καί 

μένον ένιαΐον». 

Άρχ. Τό τριαδικόν τής υπερουσίου θεότητος... 

Μεθ’ δ άρχεται τό διαληφθέν γ' κεφάλαιον: 

"Οντα λέγονται δλα τά ποιήματα... 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ©' 8 
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71 (σ. 479). «Κεφάλαιον τέταρτον. "Οτι ή θεϊκή ή ουσία είναι άμέθε- 

κτος' και δτι οϊ άγιοι τής θείας ένεργείας καί χάριτος μετέχουσιν, και δτι αί 

θεΐαι ένέργειαι ύπάρχουσιν άκτιστοι και αΰταί' καί δτι ή χάρις τοϋ Αγίου 
Πνεύματος δίδοται, καί ούχί ή ουσία αυτού». 

’Άρχ. Αυτό τό οντος δν... 

72 {σ. 481). «Κεφάλαιον ε’. "Οτι οί "Αγγελοι εΐσί δεκτικοί άγαθότητος 

καί κακίας, στοιχειουμενοι τφ θείφ φόβφ καί σύνθετοι, ρυθμιζόμενοι προς 
άτρεψίαν». 

’Άρχ. Ή φύσις των αγίων αγγέλων... 

73 (σ. 485). «Κεφάλαιον έκτον, δτι ή πνευματική γνώσις, καί οί θησαυ¬ 

ροί του αγίου Πνεύματος κρύπτονται έν τφ γράμματι των θείων Γραφών, 

καί ού φανεροΰται τοΐς πάσιν, εϊμή τοίς άξιωθεΐσι τής χάριτος του Πανα¬ 

γίου Πνεύματος γνωστώς έχειν εν εαυτοΐς, παρ’ οΰ φωτιζόμενοι τον νουν 
δΰνανται τοΰ συνιέναι τάς γραφάς». 

’Άρχ. Ή πνευματική γνώσις... 

Οΰτος δ λόγος είναι ό μθ' Συμεών τοΰ Νέου Θεολόγου. 

74 (σ. 489). «Κεφάλαιον η\ Διά τούς φοιτώντας εις τήν μάθησιν τής 

έξωθεν σοφίας ή καί τής έσωθεν άνευ ταπεινοφροσύνης, δτι ού δίδοται αύτοϊς 

ή γνώσις τών θείων μυστηρίων, καί ή φανέρωσις τοΰ πνεύματος τοϋ κρυ- 

πτομένου εν τφ γράμματι τών Γραφών». 

’ ’Άρχ. Οί τής έξωθι ήπατημένης... 

75 (σ. 490). «Έννατον Κεφάλαιον. Τί έστί μελέτη καί τό τί δηλοΐ». 

’Άρχ. Ή μελέτη λεγομένη... 

76 (σ. 491). Κεφάλαιον δέκατον. Τί έστί πράξις. Καί κατά τούς ιερούς 
Πατέρας τί σημαδεύει». 

’Άρχ. Πράξις ήτις έστί τής θεωρίας έπίβασις... 

77 (σ. 494). «Κεφάλαιον ια'. Ποία είναι ή σαρκική πολιτεία, καί ποιοι 

ζώσι σαρκικώς, ποιοι ψυχικώς, καί ποιοι πνευματικώς». 

’Άρχ. Εις τρία μερίζεται... 

78 (σ. 496). «Κεφάλαιον ιβ', δτι τρεις τάξεις καί οδοί είναι, αί περιπα- 

τοΰσαι την ευθείαν οδόν, καί τήν έκκλίνουσαν υψηλά, καί προς τά κάτω’ ήτοι 

οποΰ περίπατε! ο νους καί θεωρεί κατά φύσιν, υπέρ φύσιν, καί παρά φύσιν». 

’Άρχ. Ό θειος Κάλλιστος Καταφυγιώτης καλούμενος... 

79 (σ. 497). «Κεφάλαιον ιγ , δτι ό νους είναι άπλοΰς, καί έχει φυσικά 
τό ένιαΐον». 

’Άρχ. Ό νους καθώς δποΰ είναι... 

Καί εξηγείται ποιον τό ενιαΐον καί ποιον τό τριαδικόν τοΰ νοός, ποιοι 
γνωστικοί κλπ. 

80 (σ. 498). «Κεφάλαιον ιδ'. Περί νήψεως, προσοχής καί φυλακής 
καρδίας». 
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Περιέχει λεπτομέρειας περί τών έν τή προσευχή κινήσεων τοΰ νοός, 

ευθείας, κυκλικής καί ελικοειδοΰς, μετά σχετικών διαγραμμάτων, καί περί 

άλλων συναφών ζητημάτων. 

81 (σ. 501). «Κεφάλαιον ιε'. Περί προορατικού χαρίσματος, καί διορα¬ 

τικού διακρίσεο^ς’ ποίαι είσί καί εις ποιους δίδονται. Καί πρώτον τί έστί 

διόρασις’ ήτοι διορατικόν». 

’Άρχ. Διόρασις είναι... 

82 (σ. 502). «Κεφάλαιον ις-'. Περί διαφοράς ήσυχίας, ήτοι νοεράς καί 

σωματικής, καί ποιαν από τάς δύω οί θειοι Πατέρες καλοΰσιν ησυχίαν». 

’Άρχ. Ησυχίαν νοούσιν οί θείοι Πατέρες... 

83 (αυτόθι) «Κεφάλαιον ιζ'. Περί τής κινήσεως τής σατανικής τών υπο¬ 

γαστρίων, καί πώς οί από οίήσεως φερόμενοι, καί νοερώς δοκοΰντεςεΰχεσθαι, 

έρχονται εις ρεΰσιν άθλίως ενεργούμενοι από τον πονηρόν, έξυπνοι ό'ντες καί 

έν έπιπλάστιρ ευχής προσχήματι». 

’Άρχ. Ό θειος πατήρ ημών Γρηγόριος ό Σιναιτης... 

84 (σ. 504). «Κεφάλαιον ιη'. Πώς νά κρατής τήν αναπνοήν τοΰ νοός 

καί τοΰ στόματος εις τήν προσοχήν τής ευχής, καί ούχί τής φινός, ίνα μή 

βλαφθής». 

’Άρχ. Λέγει καί τούτο ό αυτός θείος Γρηγόριος... 

"Επονται τινά άναφορικώς περί τής ευχής. 

85 (σ. 506). «Κεφάλαιον ιθ', δτι ο Άδάμ ευρισκόμενος εις τον αισθη¬ 

τόν παράδεισον, άπελάμβανεν άπόλαυσιν θεωριών τοΰ νοητού παραδείσου». 

’Άρχ. "Οταν ή άνθροοπίνη φύσις... 

86 (σ. 508). «Κεφάλαιον εικοστόν. Περί τοΰ πόσον χρόνον έμεινεν ο 

Άδάμ έν Έδέμ, κατά τήν γνώμην Καισαρίου αδελφού Γρηγορίου τοΰ Θεο¬ 

λόγου». 

’Άρχ. Πολλοί τών ίστορούντων... 

Περί τής αυτής ύποθέσεως δρα καί ά'γ. Νεόφυτον "Εγκλειστον, οΰτινος 

τό έκδοθέν βιβλίον φέρει τον εξής τίτλον: «"Αγιος Νεόφυτος δ "Εγκλειστος, 

υπό Ίωάννου Χατζηϊωάννου, Αλεξάνδρεια 1912». 

87 (σ. 510). «Κεφάλαιον εικοστόν πρώτον, δτι ή δυάς εύρίσκεται μαχο- 

μένη μέ τήν ύλην καθ’ εαυτήν, διακριθεΐσα έκ τής παραβάσεως τοΰ Άδάμ». 

Άρχ. Αρχή καί αιτία τών λογισμών... 

88 (σ. 511). «Κεφάλαιον κβ'. Τί σημαδεύει τό σημείον τοΰ Σταυρού 

δποΰ σφραγιζόμεθα, καί πώς πρέπει νά γίνεται* καί τί σημαίνουσιν αί μετά¬ 

νοια ι μικραί τε καί μεγάλαι». 

Άρχ. Ό μέν σταυρός... 

Καί έπεξηγεΐται τί δηλοΐ δικαιοσύνη, καί πόσαι είσίν αί δυνάμεις τής 

ψυχής. 

89 (σ. 514). «Κεφάλαιον εικοστόν τρίτον. Περί τάξεως, ύμνου καί εύτα- 
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ξίας των επουρανίων νοερών άθλων δυνάμεων άσωμάτων, καί δτι τώ φόβφ 

Κυρίου στοιχειούμενοι ΐστανται άχρι τής άποκαταστάσεως του πληρώματος 

του Χρίστου, ολοκλήρου σώματος τής Εκκλησίας1 ότι καί αυτοί οΰκ έ'λαβον 

τό τέλειον περιμένοντες την άποκατάστασιν του χορού των αγίων, ΐνα μη 

χωρίς ημών τελειωθώσι». 

’Ά ρχ. Ή άναρχος καί άπειρος φύσις... 

Έν τώ αύτφ κεφαλαίφ λέγει καί περί τής έν τή Προσκομιδή μερίδος 

τών Άσωμάτων. 

90 (σ. 518). «Κεφάλαιον εικοστόν τέταρτον. Περί τής μεθόδου τής 

νήψεισς καί προσοχής τών ίερώς ήσυχαζόντων. Νικηφόρου μονάζοντος αγιο¬ 

ρείτου». 

Άρχ. Την μέν προσοχήν τινές... 
Έπεται ερμηνεία τής ώς άνω μεθόδου καί ανάλογα προς τούτο τεμάχια 

εκ τών ασκητικών λόγων Γρηγορίου του Σιναΐτου καί Καλλίστου του Ξαν- 

θοπούλου, έκδεδομένων έν τή «Φιλοκαλία:», ώς καί ή μέθοδος του οσίου 

Νικηφόρου. 

91 (σ. 534). «Εγκόσμιον εις τον τίμιον καί ζωόν (;) (= ζωοποιόν) 

σταυρόν, τής παγκοσμίου εορτής τής ύψώσεως, Ίωάννου του Δαμασκηνού». 

Προτάσσονται είκοσι στίχοι άρχόμενοι ουτω: 

«Σήμερον εκ γής παρ’ ευσεβών άνάκτων... 

Τέλος: Καί κραταίωμα, και δπερ ό Θεός ήχθη». 

Αρχή εγκωμίου: Σταυροΰ πανήγυριν άγομεν... 

Μεθ* οΰ συνάπτεται σημείωσίς τις, δι’ ής κατακυρούται υπό του άγ. 

Πέτρου Αλεξάνδρειάς ή αυθεντία τής συγγραφής του Ευαγγελίου Ίωάννου 

του Θεολόγου, και τής α' καθολικής επιστολής αυτού. 

92 (σ. 543). «Λόγος περί νήψεως, προσοχής νοός, καί νοεράς προσευ¬ 

χής, έπιστημονικώς καί άπλανώς, προς τους ίερώς μονάζοντας». 

Άρχ. Μέ τον, παρόντα λόγον... 

93 (σ. 553). «Υπόμνημα χρήσιμον καί άναγκαΐον, περί τής έκπορεύ- 

σεως του παναγίου καί ζωοποιού Πνεύματος». 

Άρχ. Λέγουν οι λατίνοι.·. 
Προσάγονται διάφορα παραδείγματα προς άπόδειξιν τής αλήθειας, οίς 

ακολουθεί χάρτινη τις είκών, λιθογραφία, φέρουσα επί μέν τής πρώτης δψεως 

τον άγ. Πέτρον τον Αθωνίτην, επί δε τής δευτέρας τον άγ. Όνοΰφριον τον 

Αιγύπτιον. 

Κατόπιν τούτων, μεταξύ τών σελ. 560 - 561 υπάρχουν 4 φύλλα πρόσ¬ 

θετα περιέχοντα τάδε : 

«Άντίρρησις προς τούς φιλονικοΰντας νεοφώτιστους εις τήν ρήσιν τής 

ίεράς έν τή Κυριακή τοϋ Πάσχα άναγινωσκομένης Κατηχήσεως, ήτοι τό: 
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'Νηστεύσαντες καί μή νηστεΰσαντες, εύφράνθητε σήμερον5, άνατρέποντες τον 

τού ιερού Χρυσορρήμονος νούν προς τήν εαυτών παράνομον κατάλυσιν τής 

άμώμου νηστείας, δ’ντες αύτοκατάκριτοι, καί διά τής λΰσεως τής άποστολι- 

κώς παραδεδομένης νηστείας, μετά τών θεοκτόνων Ιουδαίων παρά τών ιερών 

αποστόλων καταταττόμενοι, καί σύν έκείνοις κατακρινόμενοι». 

Καί έπονται αί σχετικαί τή επιγραφή αποδείξεις. 

94 (σ. 561). «"Οτι δ ιερός ναός, ή εκκλησία, φέρει εικόνα τού νοητού 

καί αισθητού παντός κόσμου, τής άνω δηλαδή καί κάτω “Εκκλησίας τών 

Άγιων». 

Άρχ. “Οτι μέν καί ή αγία τού Χριστού Εκκλησία... 

Μεθ* ο φΰλλον άνευ αριθμού περιέχον «Τού οσίου Διονυσίου μονάζον¬ 

τος Περί αισθητού καί νοητού κόσμου υπόμνημα», ου ή αρχή «Ό άνθρωπος 

φαίνεται». Έπί δέ τής δευτέρας ό'ψεως φέρει ιχνογραφίαν ανθρώπου μέ τήν 

εξής επιγραφήν : «Ή είκών αύτη τού ανθρώπου εικόνα φέρει τού νοητού 

καί αισθητού κόσμου, έ'χοντος τού μέν ορατού κόσμου τό αισθητόν σώμα, 

τού δέ νοητού τήν αθάνατον ψυχήν». Έν δέ τώ αμέσως φΰλλφ σελ. 563- 

564 φέρονται επεξηγηματικοί μαρτυρίαι τής διαληφθείσης ιχνογραφίας καί 

άλλα τινά συνφδοντα τφ ταΰτης σκοπώ. 

95 (σ. 565). «Περί τού τόπου τής καρδίας καί τών τριών τής ψυχής 

δυνάμεων : θυμικού, επιθυμητικού καί λογιστικού». 

Άρχ. Τό σώμα τού άνθρο5που... 

96 (σ. 567). «Περί τής νήψεως, έγρηγόρσεως, προσοχής, τηρήσεως νοός, 

καρδιακής φυλακής καί προσευχής νοεράς, πόθεν έ'λαβον τήν ονομασίαν ταΰ- 

την, καί ποιοι είσίν οι πρώτοι τούτων έφευρεταί. Απολογία. Αντιρρητικόν». 

Ά ρ χ. “Ολαι αΰται αί προσηγορίαι... 

"Επονται έν τή δευτέρςι προσάψει δύο σχετικά διαγράμματα. 

97 (σ. 569). «Πώς κατορθούται ή νοερά ήσυχία καί ή καθαρά προ¬ 

σευχή. Κλΐμαξ Θεοφάνους μοναχού. Καί ερμηνεία αυτής». 

Ή κλϊμαξ αύτη είναι ή γνιοστή έν τή Φιλοκαλίφ τού Θεοφάνους, μετά 

πεπλατυμένης ενταύθα ερμηνείας. 

98 (σ. 573)· «Περί διαφοράς σωματικής, ψυχικής καί νοεράς προσευ¬ 

χής* καί προς τούς άνατρέποντας τό η" κεφάλαιον Γρηγορίου τού Σιναΐτου, 

καί κωλύοντας τούς αδελφούς τού μή βαλλεΐν αρχήν εις τό έ'ργον τής πρακτι- 

κής εργασίας τής νήψεως τού νοός καί νοεράς προσευχής, ΐνα μή τάχα πλά¬ 

νη θώσιν». 

Άρχ. Τρεις τρόποι προσευχής... 

"Επονται εκ τών κεφ. Γρηγορίου τού Σιναΐτου τό ε', ς', ζ', η’ εν 

παραφράσει μετά τών καταλλήλων διά τήν ύπόθεσιν ενστάσεων καί τού θ' 

κεφ. τού αυτού αγίου. Τούτοις προστίθενται αποσπάσματα έκ τών έν τή 

Φιλοκαλία ασκητικών λόγων τών όσίονν Διαδόχου, Μάρκου άσκητού, Νείλου, 
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Έφραίμ Σύρου, άββά Ησυχίου, άββά Ήσαΐου, Θαλασσίου, Τωάννου Δαμα¬ 

σκηνοί) καί Συμεών του ευλαβούς, παρεμφερή πάντα προς τά ανωτέρω* καί 

ταΰτα έπισφραγίζουσι «κεφάλαια τινά» έτερα απλοποιημένα «του οσίου 

πατρός ημών Ησυχίου πρεσβυτέρου τής έν “Ιεροσολύμοις αγίας Εκκλησίας, 

άκμάσαντος έν έ’τει τετρακοσιοστή, επί τής βασιλείας Θεοδοσίου του νέου». 

Βλ. Φιλοκαλίαν- 

99 (σ, 585). «Του οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Νικήτα του Στη- 

θάτου, πρεσβυτέρου μονής τών Στουδίων, διήγησις θεωριών καί αποκαλύ¬ 

ψεων ώς εκ προσοδπου άλλου τίνος χάριν ταπεινώσεως». 

'Άρχ. Έδιηγήθη εις τών σπουδαίων... 

Έπονται έτεραι επτά διηγήσεις διαφόρων θεωριών μετά τών «λύσεων» 

αυτών καί «Σημείωσις προς ύπόμνησιν αναγκαία». 

100 (σ. 594). «Στίχοι προς τον άγιον άγγελον, τον φύλακα τής ψυχής 

του ανθρώπου». 

’Άρχ. Πρώτου φάους ών δεύτερον θειον σέλας... 

Τέλος: Μετουσία λάβοιμι καν ούκ ουσία. 

Είθ’ ούτως ή ερμηνεία αυτών. 

’Άρχ. Πρώτον καί άπειρον φώς... 

Εΰρηνται εν Φιλοκαλία. 

101 (σ. 596). «Επίλογος μετ’ έπαναλήψεως τής πραγματείας του πόνου 

τής παροΰσης Τέρας Βίβλου». 

’Άρχ. Αναγκαίον είναι... 

102 (σ. 599). «Έπανάληψις διαφοράς ημερονυκτίου καί νυκτημέρου». 

’Άρχ. Ή ψυχή μου πονει... 

103 (σ. 610). «Περί Ίωάννου του Εύκρατα καί Σωφρονίου του 

σοφιστοΰ». 

’Άρχ. Οΰτοι οί αείμνηστοι... 

104 (σ. 611). «Διηγήσαντο καί έγραψαν ήμΐν Ιωάννης ό εΰκρατάς καί 

Σωφρόνιος ό σοφιστής λέγοντες». 

’Άρχ. "Οτι άπελθόντες... 

105 {σ. 618). «Επιστροφή προς τους άναγνώστας. Διά οσους πλανών 

ται τήν σήμερον άπερισκέπτως καί σφετερίζονται τό αξίωμα τής ιερωσύνης* 

καί τή τών λουθήρων δυσσεβείμ άνεπαισθήτως συναπαγομένους». 

’Άρχ. Όρ§ς αδελφέ οποίαν... 

106 (σ. 627). «Άνακεφαλαίωσις τοΰ αύτοϋ, καί προτροπή προς ζήλον 

εΰσεβείας καί τήρησιν τών άπαξ παραδοθέντων άνωθεν τή Εκκλησία παρα¬ 

δόσεων, εις τους άναγινώσκοντας φιλευσεβεΐς». 

’Άρχ. Παρακαλώ) εν Χριστά) αδελφοί... 

107 (σ. 631). «Περί τής παρά τοΰ αγίου Φιλοθέου συνταχθείσης άκο- 
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λουθίας τών Πατέρων τής Τετάρτης Συνόδου, δτι έστί άρίστη καί μή κατα- 

λιμπάνεσθαι». 

’Άρχ. Καί τοΰτο δέ άναγκαΐον... 

108 (σ. 633)· «Επιστολή Κοσμά διδασκάλου Κεφαληναίου διάπυρου 

ζηλωτοϋ τής εΰσεβείας, ήν άπέστειλε προς τούς έν ’Άθιρ οίκοΰντας προς στη- 

ριγμόν τής εΰσεβείας». 

’Ά ρ χ. Πανοσιώτατε καί σεβάσμιε πάτερ, 

Διηύθυνα κατά καιρούς προς τήν ΰμετέραν πανοσιότητα διαφόρους έπι- 

στολάς... 

Τέλος: Έν Πάτραις τή 25 Ιουνίου 1846. 

Τής ΰμετέρας πανοσιότητος 

Ταπεινός καί ελάχιστος έν Κυρίφ δούλος 

Κοσμάς Φλαμιάτος. 

«Υπόμνημα εις τον βίον αΰτοΰ». 

’Άρχ. Οΰτος δ Κοσμάς έκ τής νήσου Κεφαληνίας καταγόμενος... 

109 (σ. 635). «“Υπόμνημα άναγκαΐον προς ασφάλειαν τών ορθοδοξίαν 

Χριστιανών, δτι τό βιβλίον «Γυμνάσματα πνευματικά» καλοΰμενον, καί τό 

«Περί μιμήσεως Χριστού» είσί λατίνων δυτικών ποιήματα, ώς εις τά βιβλία 

Μελετίου Αθηνών Εκκλησιαστικής ιστορίας φαίνεται, ΐνα μή πλανώνται 

οί τά βάθη τοΰ σατανά μή είδότες εΰσεβεΐς». 

’Άρχ. Μή θαυμάσης αγαπητέ... 

'Ο συγγραφεύς δρμάται έξ εμπαθούς μάλνλον διαθέσεως εναντίον τοΰ 

αοιδίμου Νικοδήμου τοΰ “Αγιορείτου, οΰ τό κλέος έσται άΐδιον έν τή Εκκλη¬ 

σία καί συνεπώς δσα γράφει κατά τών «Πνευματικών γυμνασμάτων» οΐκο- 

θεν άνατρέπονται. 

110 (σ. 639). «Πόθεν έλαβεν αιτίαν τής καθημερινής μεταλήψεως δ έξ 

Ιουδαίων Νεόφυτος καί ένέσπειρεν αυτήν εις τούς οπαδούς του». 

’Άρχ. Κατά τό 1200 έτος, επί τής βασιλείας Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ... 

Καί ταΰτα παρανόησις. 

111 (σ. 641). «Περί σχηματιστών (;) ρώσσων ρασκολνίκων καλουμένων». 

’Άρχ. Κάποιος μοναχός ρώσσος... 

112 (σ. 647). «Θεωρία φοβερά καί θαυμάσιος αλλά καί άληθεστάτη, τοΰ 

δσίου πατρός ήμών Συμεώνος τοΰ θαυμαστορείτου». 

’Άρχ. Ιδού δή μυστήριον... 

Μεταξύ τών σελ. 642 - 647 έχουν άφαιρεθή δύο φύλλα. 

113 (σ. 649). «Αναστασίου Σιναΐτου άπόκρισις εις τό : Καί δώσω ΰμΐν 

άρχοντας κατά τάς καρδίας υμών». 

Άρχ. Τοΰ Αποστόλου λέγοντος... 

Κατ’ έρωταπόκρισιν, ή συνάπτεται «“Έτερον ομοιον Όλυμπιοδώρου», 

καί τινες ιστορικά! σημειώσεις έκ διαφόρων είλημμέναι. 
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114 (σ. 652). «Περί σχισματιστών αιρετικών εν Ρωσσίφ άναφανέντων 

ρασκολνίκων λεγομένων». 

Άρχ. 'Ιερεύς τις της Μόσχηβας (Μόσχοβας)... 

115 (σ. 653). «Περί του βιβλίου καλούμενου Μιμήσεως Χρίστου τίνος 
σύνθεμα καί ποίημα υπάρχει». 

Άρχ. Κατά τον γεωγράφον Μελέτιον... 

116 (σ. 655). «Υπόμνημα εις τούς τρεις ιερούς προφήτας, "Ιωνάν, 

Άββακούμ καί 'Ιερεμίαν, συλλεχθέν ακριβώς έκ τής παλαιάς θείας γραφής». 

’Άρχ. Όφείλομεν οί πιστοί... 

Έν τφ ύπομνήματι εύρηται καί περιληπτική «Περιγραφή του Εύφρά- 

του καί Τίγρεως ποταμών». 

117 (σ. 671). «Περί τού πώς ό προφήτης 'Ιερεμίας έκρυψε τήν Κιβω¬ 

τόν τής διαθήκης Κυρίου καί τά λοιπά ιερά τού ναού σκεύη». 

Άρχ. Εις τό δεύτερον κεφάλαιον... 

118 (σ. 673). «* Υπόμνημα εις τό δτι ό Μωϋσής πρώτον απ’ ευθείας, 

καί δεύτερον πλαγίως σταυροειδώς έτυψε τήν θάλασσαν ού μόνον έξ εϊκα- 

σμοΰ τούτο λέγομεν, άλλ’ δτι καί ή θεία γραφή τό λέγει σαφέστατα». 

Ά ρ χ. Επειδή ό συγγραφεύς... 

"Ορα Έορτοδρόμιον, σελ. 4 - 5. 

119 (σ. 675). «Υπόμνημα έκ τού τρίτου τόμου τής βυζαντινής ιστο¬ 

ρίας, Έκ τών τού Χωνιάτου, σελ. 436, έν έτει 1338». 

Άρχ. Έφανερώθησαν εις τό δρος τού "Αθω... 

120 (σ. 676). «Πόθεν ό έξ Ιουδαίων Νεόφυτος έξεύρε τό περί καθ’ ημέ¬ 

ραν άνυποστόλως κοινωνεΐν τών μυστηρίων, καί διεσπάρη εις πολλούς, τήν 

αφορμήν έκ τών τήδε λαβών». 

’Ά ρχ. Κατά τό 1200... 

Πρβλ. σελ. 639. Άνάγνωθι καί τό περί συνεχούς μεταλήψεως ποιημά- 

τιον άγ. Μακαρίου Κόρινθου. 

121 (σ. 679). «’Απόδειξις περί τού τέρρερε τί δηλοί, καί τού άνα νές: 

ήτοι άναξ" καί ποιοι εϊσίν οί εύρεταί τών ήχων». 

Άρχ. Έν έτει χιλιοστώ εξακοσιοστά)... 

Έκτίθησιν άναφορικώς τά περί τών ήχων καί περί τής συντάξεως τού 

τυπικού τού άγ. Σάββα* εΐθ’ ούτως αναγράφει τούς εκκλησιαστικούς ΰμνο- 

γράφους, τών οποίων τά ονόματα μόνον αντιγράφω, ώς έχουσι καταταχθή έν 
τφ Κώδικι: 

Άνατόλιος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. 

1 Ρωμανός διάκονος ό Μελωδός. 

Συμεών δ Θαυμαστορείτης. 

Σιοφρόνιος πατριάρχης Ιεροσολύμων. 

Άνδρέας 'Ιεροσολυμίτης. 
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Ιωάννης Δαμασκηνός. 

Κοσμάς ο Μαϊουμά. 

Ιωσήφ ό Ύμνογράφος. 

Θεοφάνης ο Γραπτός. 

Θεόδωρος δ Στουδίτης. 

Στέφανος Άγιοπολίτης. 

Μητροφάνης Σμύρνης. 

Παύλος δ Ξηροποταμηνός. 

Λέων δ Σοφός. 

Κωνσταντίνος δ Πορφυρογέννητος. 

Βασίλειος δ Πηγειώτης. 

Κυπριανός. 

Γεώργιος Σικελιώτης. 

Εικασία μοναχή. 

Γεώργιος Νικομήδειας. 

Έφραίμ Καρίας. 

Άνδρέας δ τυφλός. 

Λέων δ Μαΐστωρ (δ ανωτέρω διαληφθείς σοφός). 

Χριστόφορος Πρωτασικρίτης. 

Ιουστίνος Ποιητής. 

Γεώργιος έτερος ποιητής. 

Φιλόθεος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. 

Ιωάννης Ευγενικός. 

Ιωάννης Εύχαΐτων. 

Έν τελεί τάδε: «Ούτοι οί ποιηταί διέλαμψαν προ τής άλώσεθ)ς Κο)ν- 

σταντινουπόλεως. Μετά δέ ταύτα άνεφάνησαν καί νεώτεροι διαφόρους ακο¬ 

λουθίας παλαιών καί νέων αγίων ακολουθίας καί υπομνήματα συνθέσαντες’ 

καί ταύτα μέν ούτω». 

Ό κατάλογος είναι έλλιπέστατος, διότι παρελείφθησαν έκ μέν τών αρχαίων 

ποιητών πλεΐστοι, έκ δέ τών νεωτέρων πάντες. Περί τών έκκλησιαστικών 

ύμνογράφων ήσχολήθη έπισταμένως δ πρφην Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος 

Εύστρατιάδης, δστις έχει συντάξει λεπτομερή κατάλογον ή μάλλον σαφή περι¬ 

γραφήν ενός εκάστου, καί τό όποιον πρόκειται νά έκδώση. Προ τούτου έξε· 

τύπωσε Μέγα Είρμολόγιον, περιέχον πάντας σχεδόν τούς ειρμούς, γνωστούς 

καί αγνώστους, φέροντας τά ονόματα τών ποιητών αυτών, καί άλλας πρα¬ 

γματείας περί διαφόρων ποιητών, οιον Δαμασκηνού, Ίωάννου Εύχαΐτων, 

Άνδρέου Τυφλού, Θεοδώρου Στουδίτου, δημοσιευθείσας έν διαφόροις περιο¬ 

δικό Ις, «Νέα Σιών», «"Ρωμανός δ Μελφδός» καί εις μικρά τεύχη. 

122 (σ· 691). «Στίχοι εις τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον Μαρίαν κατά άλφά- 

βητον». 
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’Άρχ. ?4-σίια ασμάτων Δέσποινα Θεόνυμφε Μαρία 

χαίρε αγγέλων και βροτών δόξα και θυμηδία... 

Τέλος: ροδοδάκτυλε αΰγή, λαμπρά και σεβασμία, 

χαΐρε ήλιου νοητού μήτηρ ύπεραγία. 

123 (σ. 693). «Μαρτυριον ύπερθαΰμαστον του αγίου ενδόξου νεομάρ- 

τυρός Αναστασίου, άθλήσαντος έν Ήπείρφ κατά το ,αψν' έτος, ώς συμβάλ- 

λοντος εις την παρούσαν πραγματείαν». 

’Άρχ. Ό λαμπρός οΰτος άριστεΰς... 

124 (σ. 703)· «Ή θαυμάσιος οπτασία ήν εΐδεν ο έξ ισμαηλιτών Δανιήλ 

μοναχός εν ΚωνσταντινουπόλεΓ έν έτει ,αψξδ', Νοεμβρίου ιδ', ο καί ιερο¬ 

μόναχος ύστερον γενόμενος». 

’Άρχ. Έγώ ό έν μοναχοΐς ελάχιστος Δανιήλ... 

Έν τελεί έπονται δυο σχετικαί σημειιοσεις. 

Τό μαρτυριον του άγ. Αναστασίου και την οπτασίαν του Δανιήλ έξε- 

τΰπωσεν δ Δουκάκης. (’Ίδε άριθ. 37 περιγραφής Κωδικός). 

125 (σ. 713). «Τή Δευτέρα του Θωμά, άθλησις του αγίου μεγαλομάρ- 

τυρος Αναστασίου». 

Υπάρχει έορτάσιμος ακολουθία μετά κανόνος εις ήχον α', «Άναστά- 

σεως ήμέρςι». 

’Άρχ. Άγαλλ,όμενοι ένθέως... 

Έν τέλει τής ακολουθίας εΰρηνται στίχοι τινές έκ των χρησμών Δέον¬ 

τος του Σοφού και Ταρασίου Κωνσταντινουπόλεως. 

126 (σ. 722). «Στηλίτευσις τής Μωαμεθανικής κακοπιστίας». 

’Άρχ. Ό αντίθεος Μωάμεθ... 

Επισυνάπτονται καί τριάκοντα στίχοι στηλιτευτικοί διαφόρων αιρέσεων 

καί καινοτομιών, καί ιδία του Πάπα, μεθ’ οΰς «Τέλος τον πρώτου τόμου 

τριώνυμου ψυχωφελούς βίβλου απαλλαγής». 

Είτα του β' τόμου προτάσσεται εικών χάρτινη, λιθογραφία, του Ευαγ¬ 

γελισμού τής Θεοτόκου, μεθ’ ήν τάδε: 

«Τόμος τής βίβλου δεύτερος 

τά έλλείποντα φέρον 

Βίβλου σεπτής Απαλλαγής 

Δογματικής πάνοπλου. 

Του θεσπεσίου πατρός ημών Γρηγεντίου αρχιεπισκόπου Αιθιοπίας. 

Άρχομένης έκ του θαυμάσιου βίου καί διαλέξεως μετά Έρβάν Ιουδαίου 

εις πεζήν φράσιν μεταφρασθέντων καί ετέρων αγίων. Μετά καί άλλων επω¬ 

φελών διαφόρων προς τήν παρούσαν εποχήν καί χρόνον συντεινόντων ως εις 

τον πίνακα φαίνεται, ών δ έπιμελώς έν εΰσεβεΐ φρονήματι άναγινώσκων, 

ώφεληθήσεται μεγάλως. Οΰκ εις εΰφραδίαν, ούδ’ εις κομψότητα άποβλέπων, 
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άλλ’ εις μόνην ψυχών ευσεβών ωφέλειαν. Έν έτει σωτηρίφ ,αωμζ' (1847). 

Έν τφ άγιωνΰμφ δ'ρει του ’Άθω». 

Έν τφ παραφΰλλφ τάδε: «Περί τής συγγραφής του βίου του έν άγίοις 

πατρός ήμών Γρηγεντίου αρχιεπισκόπου Αιθιοπίας». 

’Άρχ. *0 μακάριος προτέριος πάπας Αλεξάνδρειάς... 

127 (σ. 1). «Δεκεμβρίου ιθ' μνήμη του έν άγίοις πατρός ήμών Γρηγεν¬ 

τίου αρχιεπισκόπου Αιθιοπίας του σημειοφου (ίσως σημειοφόρου)». 

Έπεται ακολουθία πλήρης εις τον άγιον μεθ’ ενός κανόνος άνευ άκρο- 

στιχίδος είς ήχον πλ. δ', «Ή κεκομμένη τήν άτομον». Ό κανών καί πάσα 

σχεδόν ή ακολουθία είναι κράμα συλλεχθεΐσα έξ άλλων. 

Είτα ακολουθούν τρία φύλλα άνευ σελίδων. Τό έν άγραφον καί τά έτερα 

δυο φέροντα προσωπογραφίας του άγ. Γρηγεντίου. 

128 (σ. 15). «Βίος ένθεος καί έξαίσια ήρωϊκά κατορθοδματα τού έν άγίοις 

πατρός ήμών Γρηγεντίου αρχιεπισκόπου Αιθιοπίας, του σημειοφόρου, μετα- 

φρασθείς έκ τής έλληνίδος φωνής είς απλήν κοινήν φράσιν. Συγγραφείς παρά 

του σχολαστικού Παλλαδίου" δν πάπας προτέριος δέδωκε βοηθόν τφ άγίφ 

άπιόντι είς Αιθιοπίαν». 

’Άρχ. Βίον ασκητικόν αγαπητοί... 

Ό βίος είναι διεξοδικώτατος, φ συνάπτεται σχετική τις ύποσημείωσις έν 

τέλει* τούτου περίληψιν έδημοσίευσεν δ μακαρίτης Δουκάκης έν τφ Συναξα¬ 

ριστή Δεκεμβρίου, οΰ ή αρχή: «Οΰτος ήτο από τήν μεγαλόπολιν τών Μεδο- 

λιάνων». 

129 (σ. 143). «Του έν άγίοις πατρός ήμών Γρηγεντίου αρχιεπισκόπου 

Αίθιοπίας 'Ομηριτίδος Τεφάρ* διάλεξις μετά Ιουδαίου Έρβάν νομοδιδασκά¬ 

λου Εβραίων είς πλάτος». 

’Άρχ. "Οταν λοιπόν έτελείωσεν... 

130 (σ. 243). «Τίνος ένεκεν προ νόμου μέν δ Ένώχ, έν νόμφ δέ δ 

Ήλίας θάνατον οΰκ οΐδασιν, έν δέ τή χάριτι δ μέν μονογενής υιός του 

Θεοΰ θάνατον ΰποστάς, πρωτότοκος έκ νεκρών άνέστη’ ωσαύτως καί ή 

κυρία Θεοτόκος, νόμφ φΰσεως ανθρώπινης ΰποκΰψασα, έκοιμήθη μέν, 

μετέστη δέ καί μετά σώματος είς ουρανούς άνήλθεν ως δ υιός αυτής* καί 

κατ’ αυτόν τον δμοιον τρόπον καί δ Θεολόγος Ιωάννης εις τον τάφον 

πεσών καί τό πνεύμα παραδοΰς, μετέστη καί αυτός, άλλαγείς κατά τον θειον 

Παύλον έκ φθοράς είς αφθαρσίαν, καί μεταβέβηκεν έκ τού θανάτου είς τήν 

αιώνιον ζωήν». 

’Άρχ. Μετά τήν παράβασιν τών πρωτοπλάστων... 

131 (σ. 249). «Τίνος ένεκεν οΰ γίνεται λειτουργία τή Τετάρτη καί Παρα¬ 

σκευή τής Τυροφάγου* καί τή Μεγάλη Παρασκευή δμοίως καί είς δλην τήν 

μεγάλην τεσσαρακοστήν προσκομιδή αναφοράς οΰ γίνεται* έκτος δ' καί ς' 

προηγιασμένης τελουμένης μόνον, άνευ τής Υπαπαντής καί τού Ευαγγελισμού, 
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καί δη ή προηγιασμένη άντίτυπος λειτουργία ήν, καί ούχί λειτουργία τελεία, 

-θυσίας ου τελούμενης». 

*Άρχ. Επειδή καί ή παρούσα βίβλος... 

132 (σ. 251). «"Οτι τό δνομα παπάς από τούς Ισμαηλίτας έδόθη εις 

τούς ιερείς1 καί ούχί ορθόδοξος κλήσις ελληνικής διαλέκτου έστί». 

Ά ρ χ. Τό παπας όνομα... 

’Ίδε τήν τού αοιδίμου Νεκταρίου ΙΙενταπόλεως «Μελέτην περί των 

θείων Μυστηρίων» εις τό περί ϊερωσύνης κεφάλαιον. Έκδοσις Αθηνών 

1915 (έκ τού Αθηναϊκού τυπογραφείου, Κολοκοτρώνη 37). 

133 (σ. 257). «Περί τού μεγάλου αγιασμού τού εν τή παραμονή των 

Θεοφανείων τελούμενου, καί έν τή κυρίρ: ημέρα τής Ιορτής, δτι εις καί ό 
αυτός υπάρχει, καί ού λείπεται τίνος χάριτος». 

’Άρχ. Επειδή καί γνώμαι διάφοροι... 

134 (σ. 267). «Λύσις εις τό τίνος έ'νεκεν δ Κύριος ημών προ τεσσαρά¬ 

κοντα ημερών τού θείου πάθους μετεμορφώθη' καί μετά τεσσαράκοντα άνε- 

λήφθη». 

Άρχ. Οί μέν Ιουδαίοι... 

135 (σ. 277). «Στίχοι κατανυκτικοί Ιωσήφ αρχιεπισκόπου Τυρνόβου». 

’Άρχ. Κλαΰσωμεν καί θρηνήσωμεν τφ βίφ περιόντες... 

Τέλος: Καί δόξαν άναπέμ-ψατε τή παναλ,κεΐ Τριάδι 

κράτος τε καί προσκΰνησιν, καί νυν καί εις αιώνας. 

Έξεδόθησαν υπό Δουκάκη έν τφ τέλει τής «’^άματ^ής Ακολουθίας 
των νεοφανών μαρτύρων», Άθήναι 1897 * 

Τδού δέ τί γράφει περί τού Ιωσήφ δ Μ. Γεδεών: «Τρεις έ'τι των έν 

τή Λαύρςι μονασάντων πρέπει νά τάξο) ενταύθα, ών εις Ευθύμιος δ Τραπε- 

ζουντιος υιός ήν Κωνστανίτου... Ό δεύτερος ήν ωσαύτως άνήρ λόγιος, μετερ- 

χομενος δήθεν καί τον ποιητήν, Ιωσήφ δ μητροπολίτης Τυρνόβου, έξ Ίωαν- 

νίνων' παραιτησάμενος τήν επαρχίαν ταύτην άπεσύρθη εις "Αγιον ’Όρος προ 

τού 1751, διότι κατά Ιούλιον τού έτους τούτου έγραφεν έν τή σκήτη τής 

αγίας Άννης «Στίχους (292) θρηνητικούς επί τήν τελευτήν Νικολάου τού 

μακαρίτου καί αοιδίμου αύθέντου καί ήγεμόνος πάσης Ούγκροβλαχίας τού έκ 

Κωνσταντινουπόλεως» (Νικολάου Μαυροκορδάτου, Ψόγος νικοτιανής' έκδί- 

δοντος Σοφοκλεους Κ. Οικονόμου, προλ. σελ. 17 -19)" δ Ιωσήφ, ού ή σπου¬ 

δαία προς διαπρεπή πρόσωπον αλληλογραφία σώζεται ανέκδοτος, ποθούσα 

φιλοπονον εκδότην, ετελευτησε προ τών μέσιον πιθανώς τού παρελθόντος 

αιώνος εν τώ νοσοκομείφ τής Λαύρας (Τρίγωνη, Προσκυνητάριον Λαύρας, 

σελ. 10. Ευγενίου Βουλγάρεως, ποολεγόμενα εις Ία>σήφ Βρυεννίου τά άπαντα, 

τομ. Γ , σελ. δ). «Άθως», υπό Μ. Γεδεών, σελ. 219, Κιονσταντινούπολις 

,αωπε . Τού αοιδίμου τούτου ’ίοοσήφ σώζεται έν τή βιβλιοθήκη τής Λαύ* 
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ρας καί τό Ψαλτήριον τού Δαυίδ, ανέκδοτον, μεταβεβλημένον εις ιαμβικήν 

τρίμετρον άκατάλληκτον, ού ή αρχή : «Μακάριος πας ασεβών έκδράς τρίβους». 

136 (σ. 279). «Τού Μεγάλου Αντωνίου. Έκ τών έν τή Φιλοκαλία σωζο- 

μένων αυτού κεφαλαίων, "Οτι δ Θεός ούκ άλλοιούται, ούτε μεταβάλλεται* ήτοι 

ούτε οργίζεται, ούτε χαίρεται ή νά λυπήται, άλλ’ ημείς κατά τά έργα μας η 

έπιφέρομεν εις εαυτούς τήν οργήν του ή τήν αγάπην του. 

*Α ρ χ. Ό Θεός είναι αγαθός... 
137 (σ. 280). «Τού αυτού, οτι τά ζώα κατά τήν Γραφήν πνοήν μίαν 

έχουσι, ψυχήν δέ ούκ έχουσιν». 

’Άρχ. Διά δέ εκείνους όπου ασεβώς... 
138 (σ. 281). «Προς τούς πειρωμένους άποδεΐξαι άθέως ψευδώς τήν 

προφητείαν τού σωτήρος Ιησού τού Κυρίου ημών περί τής συντέλειας, ότι 

συνημμένως ο Δεσπότης τήν έρήμωσιν τοίς Ιερουσαλήμ καί τού 'Ιερού, δμού 

μέ τήν συντέλειαν προεφήτευσε, καί ούκ έγένετο ως ούτοι αιτίαν ζητούντες 

ληρούσι, καί άποστομίζουσι τούς ευσεβείς τούς μή έχοντας δύναμιν καί πεί¬ 

ραν εις τήν Ίεράν Γραφήν, πώς δει προς αυτούς άποκρίνεσθαι εύφυώς». 

’Άρχ. Έν Κτονσταντινουπόλει διατρίβοντός μου... 

Έν τέλει επισυνάπτεται σημείωσίς τις περί τής αιχμαλωσίας τών Ιου¬ 

δαίων: «Σημείωσαι καί ένταύθα...». 

139 (σ. 299). «’^σματική ακολουθία καί βίος τού έν άγίοις πατρός ημών 

Φιλοθέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως»· 

Έπεται ακολουθία έορτάσιμος μετά δύο κανόνων άνευ άκροστιχίδος, 

ών δ μέν εις ήχον δ' : «Ανοίξω τό στόμα μου», δ δέ εις ήχον πλ. α': 

«"Ιππου καί αναβάτην». Πολλά τροπάρια έξ αυτής έλήφθησαν έξ άλλων ακο¬ 

λουθιών. 

Μετά δέ τούς αίνους εύρηνται 37 κατανυκτικοί στίχοι. 

’Άρχ. Δεύρο ψυχή τριτάλαινα, δεύρο καί νύν άθλια, 

Δαυίδ έκ λόγο^ν ψαλμφδού, διδάσκου τά πρακτέα... 

Τέλος: Φεύγε ψυχή τάς κοσμικάς φαντασματοσκοπίας, 

Φεύγε ψυχή τάς ήδονάς, φεύγε, προς όρος σώζου. 

140 (σ. 319). «Βίος ένθεος, καί ήρωϊκά κατορθιοματα τού έν άγίοις 

πατρός ήμών Φιλοθέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως». 

’Άρχ. Ό παντοκρατορικός θειος υιός δ συνάναρχος... 
Έν τέλει τής βιογραφίας προσετέθησαν φύλλα δύο άνευ αριθμών, έν 

οις «Περί ακολουθίας τής αγίας οικουμενικής δ' Συνόδου». ’Άρχ. Ό ιερός 

ούτος Φιλόθεος...». 
[«Φιλόθεος Α', Ήρακλείας μητροπολίτης, όστις τό μέν πρώτον έγένετο 

Σιναΐτης μοναχός, έπειτα δέ ηγούμενος τής κατά τον Άθοιινα μεγάλης Λαύ¬ 

ρας, όθεν προσκληθείς έχειροτονήθη ποιμήν τής Ήρακλείας’ άνήρ παιδιόθεν 

εντεθραμμένος εις τήν άσκησιν τής αρετής, ελληνικής τε καί έκκλησιαστικής 
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παιδείας εγκρατής καί θερμός τής "Ορθοδοξίας ύπέρμαχος. Τούτου φέρονται 

παντοΐα συντάγματα αντιρρητικά κατά τής κρίσεως τοϋ Βαρλαάμ καί του 

"Ακίνδυνου και λόγοι εκκλησιαστικοί καί Κανόνες εις Ιορτάς ασματολογηθέν- 

τες, και άλλα διάφορα. Πλήν καί οΰτος μή δυνάμενος νά έξαρκέση προς τάς 

διχονοίας των δυο βασιλέων, του τε Ίωάννου του Καντακουζηνοΰ καί του 

νομίμου αύτοκράτορος "Ιωάννου του Παλαιολόγου (του καί Καλοϊωάννου, δν 

δικαίως δ Φιλοθέος έτίμα), άνεχώρησε, φυγών κρυφίως... Καί πάλιν ώς λύχνος 

τεθείς επί τής λυχνίας, έχειραγώγει τό λογικόν αυτού ποίμνιον εις τό φως τής 

"Ορθοδοξίας, ρυθμίζων αυτοΰ καί τον νουν καί τά ήθη διά των αδιάλειπτων 

αυτοΰ διδαχών καί του παραδείγματος τής ιδίας αυτοΰ ζωής. Ποιμάνας δέ τό 

δεύτερον την "Εκκλησίαν θεοφιλώς έτη 6, παρητήθη διά τό γήρας... Τέσ- 

σαρα σχεδόν ετη έπιζήσας μετά τήν πατριαρχείαν 6 μακάριος Φιλόθεος έτε- 

λεΰτησε τφ 1379. Οΰτος δ πατριάρχης εχειροτόνησε καί τον (τριακοστόν από 

τοΰ πρώτου των Ρώσσων ποιμένος χειροτονηθέντος Μιχαήλου) μητροπολίτην 

Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας Κυπριανόν (Σέρβον τό γένος, άνδρα σοφόν καί 

ένάρετον) καί έδωκεν αΰτω δώρον λευκόν έπανωκαλΰμμαυχον' καί έκτοτε 

φοροΰσι λευκόν έπανωκαλΰμμαυχον οί τής Ρωσσίας μητροπολΐται, τό δποΐον 

πέμπει δώρον εις αυτούς δ ορθόδοξος αΰτοκράτωρ μετά σταυροΰ πολυτίμου, 

έπικυρών τον υπό τής ίεράς Συνόδου προβιβασμόν αυτών». (Κατάλογος 

πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, υπό Ζαχαρίου Μαθά επισκόπου Θήρας, 

εκδοσις δεύτερα, εν Άθήναις 1884). — Περί τοΰ Φιλοθέου τοΰτου βλ. καί 

«Πατριαρχικοί Πίνακες», υπό Μανουήλ Γεδεών, σελ. 428]· 

141 (σ. 339). «"Οκτωβρίου δ', ή ανακομιδή τοΰ ίεροΰ λειψάνου τοΰ 

πανοσίου πατρός ήμών Σάββα Βατοπαιδινοΰ τοΰ Μυριπνόου». 

"Ακολουθία εις τον άγιον πανηγυρική μετά δυο κανόνων άνευ ακροστι¬ 

χίδων, εξ ών δ μέν α' εις ήχον πλ. δ': «Αρματηλάτην Φαραώ», δ δέ β' εις 
ήχον δ': «Ανοίξω τό στόμα». 

Σημ. Ό α' κανών φέρει ακροστιχίδα τήνδε: «Σάββαν τον κλεινόν, Βατο- 

πεδινόν μέλπω», ή δέ επίλοιπος ακολουθία ήρανίσθη σχεδόν εξ άλλων. 

Έπονται σχόλια τινά περί τοΰ αγίου Κωνσταντίνου καί τοΰ ημερο¬ 

νυκτίου. 

14-2 (σ. 359). «Βίος αξιοθαύμαστος τοΰ δσίου πατρός ήμών Σάββα τοΰ 

Βατοπεδινοΰ, νεαλαμποΰς "Αθωνίτου, τοΰ έν τοΐς δρίοις τής ίεράς μονής τό 

πρώτον, καί ύστερον έσωθεν αυτής άσκήσαντος κατά τούς χρόνους ,ατν', έν 

τοΐς χρόνοις τών ευσεβών βασιλέων "Ανδρονίκου τρίτου τών Παλαιολόγων, 

"Ιωάννου τοΰ Καντακουζηνοΰ καί Ίωάννου Παλαιολόγου γαμπρού αυτοΰ. 

Συγγραφείς παρά τοΰ άγιωτάτου Φιλοθέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, 

ελληνιστί εις πλάτος, μεταφρασθείς δέ συνοπτικώς εις τό άπλοΰν συνετμήθη 
προς εΰληπτον κατανόησιν». 

Προηγούνται 11 «Στίχοι άπλοι» : 
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Τέλος: "Άμφω δέ πρεσβεΰουσιν υπέρ ήμών απάντων. 

Ό Σάββας οΰτος είναι δ αυτός Ευδόκιμος δ Βατοπεδινός, ώς άπεκαλΰ- 

φθη, περί οΰ ορα τή 5ΐ> "Οκτωβρίου Δουκάκη. Ό δέ μνημονευθείς ανωτέρω 

«αξιοθαύμαστος» βίος είναι μακοοσκελέστατος καί ανέκδοτος. 

Έν τέλει υπάρχει σχεδιογράφημα ναοΰ έχον έκ τών όπισθεν τάδε: 

«Αύτη ή ιχνογραφία τοΰ ναοΰ υπάρχει κατά τό σχήμα καί είδος τών ιερών 

μοναστηρίων τών πάλαι μοναχών». 

143 (σ. 451). «Βίος καί ένθεα κατορθώματα τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών 

Σωφρονίου πατριάρχου Ιεροσολύμων». 

“Αρχ. Δεν είναι τίποτες άλλο βαρΰτερον... 
Προστίθενται συμπληρωματικά τροπάρια τής εν τφ μηναίφ ακολου¬ 

θίας τοΰ άγιου, ήτοι εσπέρια, άπόστιχα, αΐνοι κλπ. 

Τό συναξάριον περιέχει περιληπτικήν μόνον βιογραφίαν. Ίδε Μάρτιον 

Δουκάκη. 

144 (σ. 462). «Υπομνήματα τινά αναγκαία περί τών αγίων καί οικου¬ 

μενικών Συνόδων». 

"Άρχ. Σωφρόνιος δ άγιώτατος... 
145 (σ. 469). «Προς πληροφορίαν τών πιστών διήγησις περί τάφου 

Μωάμεθ». 

"Άρχ. Ό τάφος τοΰ Μωάμεθ... 

146 (σ. 469 β'). «Περί Μονοφυσίτων αίρέσεως, τών νΰν λεγομένων 

Αρμενίων». 

"Άρχ. Οί νΰν λεγόμενοι άρμένιοι... 
147 (σ. 475). «Περί Μάνεντος, έξ οΰ οί Μανιχαΐοι». 

"Άρχ. Ό Μάνης έγεννήθη εις Βαβυλώνα... 

Περί αυτοΰ βλ. «Φιλολογία Πατέρων, υπό Κοντογόνου», τόμ. α'. 

148 (αυτόθι). «Βίος κατ’ επιτομήν τοΰ αγίου Ιερωνύμου». 

"Άρχ. Ιερώνυμος δ τής "Αντιόχειας πρεσβύτερος... 

Τήν ακολουθίαν τοΰ άγ. Ιερωνύμου, ποιηθεΐσαν υπό Νήφωνος Ίβηρο- 

σκητιώτου, έξέδοτο τύποις μετά χαιρετισμών υπό Γερασίμου ωσαύτως Ίβη- 

ροσκητιώτου καί άλλων σχετικών δ τέως ήγουμενος ιεράς μονής Σιμωνοπε- 

τρας άρχιμανδρίτης Περιώνυμος, έν Αθηναις, τυποις Α.Ε.Β.Ε- Π. Γ. Μακρής 

καί Σία, 1925. 
149 (σ. 473). «Περί Μωάμεθ καί τής αυτοΰ ολέθριας πλάνης». 

"Άρχ. Κατά τον Μελέτιον... 
Έν τέλει είκών χάρτινη τής άναστάσεως τοΰ Κυρίου. Μεθ" ήν πρόσθετα 

φύλλα δύο άνευ αριθμού, έξ ών είς μέν τό α' φέρονται «Στίχοι άπλοι προς 

τούς άναγινώσκοντας, είς τό άγιον φώς, δμοιοκατάληκτοι κατά άλφάβητον», 
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ών ή αρχή: «Αρχήν καί μέσην τέλος τε καί αιτίαν τής βίβλου». Είς τό β' 

« Ετεροι στίχοι κατά άλφάβητον προτρεπτικοί εις αρετήν καί θεοσέβειαν», 

άρχομενοι ούτως: «Άναπτέρωσον προς Θεόν σου τάς φρένας». Τοΰτοις προσ¬ 

τίθενται καί 21 έτεροι «Προς τήν μακαρίαν καί ζωαρχικήν Τριάδα». 

’Ά ρ χ. Ώκεΐα Τριάς προς βοήθειαν πάντων 

Τέλος: Ένα σέ ύμνώμεν εις αιώνας αιώνων. Αμήν. 

150 (σ. 481). «Βιβλίον τέταρτον, περί του αγίου φωτός. Περί του δια¬ 

κόνου μενού έν τφ πάλαι ίερφ αγίου πυρός, εϊτοΰν φωτός, καί έν καιρφ τής 

αιχμαλτοσίας παρά των ιερέων κρυβέντος έν ξηρφ φρέατι, καί μετά τήν έπα- 

νέλευσιν από γής Χαλδαίων άναφανέντι επί Νεεμίου. Μακκαβαίων βιβλίφ 
δευτέρφ. Κεφάλαιον α' -13». 

’Ά ρ χ. Μέλλοντος οΰν ά'γειν... 

Προσάγονται διάφοροι μαρτυρίαι περί του άγ. φωτός. Επισυνάπτεται 

λιθογραφική είκών Ανθίμου πατριάρχου Ιεροσολύμων, φέρουσα τό εξής 
δίστιχον: 

«“Όλβιος δστις έών ποίμνης τέκος ούρανίοιο 

χώραν άγει Χρίστου θρέμμα τελειότατον ». 

151 (σ. 503). «’Ίσον απαράλλακτου τοΰ έκδοθέντος πατριαρχικού συνο¬ 

δικού σιγιλλίου παρά του παναγιωτάτου οικουμενικού πατριάρχου κυρίου 

ΙΙαίσίου εν ετει ,αψκζ' = 1727, ίνδικτιώνος δ\ Παΐσιος έλέφ Θεοΰ...». 

’Ά ρ χ. Οι τφ καθ’ ήμάς πατριαρχικφ οίκουμενικφ θρόνφ... 

Ιό σιγίλλιον έξεδόθη υπέρ του *Αγίου Τάφου, προτρέπον τους ευσεβείς 

χριστιανούς όπως άπέρχωνται εις προσκΰνησιν αΰτοΰ καί προσφέρουσιν ευχα¬ 

ρίστως παν δ,τι έκαστος δΰναται προς οικονομικήν αΰτοΰ άνόρθωσιν. 

152 {σ. 511) «Υπομνήματα τινά έκ παλαιών οσίων πατέρων συγγρα- 

φέντα περί τής άγιότητος τής αγίας γής, τής τε αγίας πόλεως Ιερουσαλήμ, 

καί τοΰ πανίερου ναού τής αγίας τοΰ Χριστοΰ άναστάσεως, προς πληροφο¬ 

ρίαν τών δυσπιστοΰντων. Έκ τών Πνευματικών λειμώνων Ίωάννου τοΰ 
Εύκρατα». 

Έλήφθησαν έκ τοΰ «Λειμωνάριου» τοΰ Εύκρατα τά κεφ. λβ', λγ', λδ' καί 

λε . Έκδοσις τοΰ «Π. Λειμωνάριου» έγένετο ύπόΚ. Δουκάκη, Άθήναι 1898. 

153 (σ. 514). «Έκ τοΰ Γεροντικοΰ. Περί τής άλώσεως 'Ιερουσαλήμ 
υπό Περσών». 

’Ά ρ χ. °Οτε οί μιαροί Πέρσαι... 

154 (σ. 515). «Αναστασίου μαναχοΰ Σιναΐτου έκ τών διηγήσεων τών 

κατα την Ερυθραν Θάλασσαν'Ραϊθοΰ, Σιναίου καί Παλαιστίνης άναλαμψάν 

των θεοφορων πατέρων κατά τους χρόνους ,χπ' προ τής άλώαεως Ιερουσα¬ 

λήμ, και μετά τήν πριότην άλωσιν παρά τοΰ Όμαρ τοΰ έγείραντος τό πάλαι 

έδαφισθέν ιερόν τοΰ Σολομώντος». 

17 -10 -1959 
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’Άρχ. Ζηλώσας εγώ τάς ήδυλάλους χελιδόνας... 
Βλ. «Προσκυνητάριον Αγίας Γής», υπό αρχιμανδρίτου Βενιαμίν Ίωαν- 

νίδου, έκδοσις Ιεροσολύμων. 

155 (σ. 521). «Τοΰ αΰτοΰ, Μαρτΰριον τοΰ αγίου Γεωργίου τοΰ’Άραβος». 

’Άρχ. Επειδή καί είδομεν... 
156 (αυτόθι). «Βίος Ίωάννου Επισκόπου Άμαθοΰντος τής Κΰπρου 

τοΰ άγιωτάτου, καί διήγησις θαυμάσιος τοΰ αΰτοΰ». 

’Άρχ. Είς τήν Κύπρον είναι πόλις Άμαθοΰς... 

Ό άγιος Τυχών εορτάζεται κατά τήν 16ην Ιουνίου, ένθα αναγράφεται 

περιληπτικόν υπόμνημα τοΰ βίου αΰτοΰ. ’Ίδε Συναξαριστήν Δουκάκη. 

157 (σ. 528). «Μωϋσέως τοΰ Αίθίοπος προφητεία περί τών εσχάτων 

μοναχών τοΰ ογδόου αίώνος». 

Άρχ. Ειπεν δ άββάς Μωϋσής... 

Έξεδόθη έν τφ τελεί τοΰ «Λειμωνάριου» Εύκρατα. 

158 (σ. 529). «Κεφάλαια τινά αναγκαία καί χρήσιμα προς εϊδησιν, 

πίστωσιν καί πληροφορίαν παντός πιστού, καί τών δισταζόντων καί κλονου- 

μένων υπό λογισμών απιστίας καί αθεΐας, εις τό 'οΰκ εστι Θεός* καί ΰπονοοΰν- 

τας δτι οΰτε αρχή κτίσεως κόσμου ήν, οΰτε κατακλυσμός έγένετο, ώς οί δοκη- 

σίσοφοι άντιφερόμενοι λέγουσι φλυαροΰντες, οΰτε τέλος κόσμου γίνεται, οΰτε 

αθανασία ψυχής έστί, οΰτε άνάστασις νεκρών, οΰτε κρίσις, οΰτε άνταπόδο- 

σις πράξεοον καλών καί κακών. Κεφάλαιον πρώτον. "Οτι οί Ιουδαίοι μετά 

τήν Άνάστασιν τοΰ Κυρίου άφήκαν τον αριθμόν τοΰ ήμερονυκτίου κατά τήν 

παράδοσιν τής θείας Γραφής, καί άρχησαν αριθμόν νυκτημέρου, ΐνα μή 

συνεορτάζουσι τοις ΧριστιανοΤς τήν άνάστασιν τοΰ Κυρίου τφ σαββάτφ 

εσπέρας». 

’Άρχ. Δεν είναι πρέπον... 
159 (σ. 530) «Κεφάλαιον β', δτι προ τής ένσάρκου οικονομίας άσεβοΰν- 

τες έπλανώντο είς ειδωλολατρίαν, μετά δέ τήν τοΰ Σωτήρος άνάστασιν τής 

τών αγίων εικόνων προσκυνήσεως όροθετηθείσης μίσος άσπονδον έχουσι κατά 

τών αγίων εικόνων, καί εκ τής δυσιδαιμονίας αύτών οΰδόλως παρεκτρέπον¬ 

ται, δθεν δήλον δτι ό πονηρός κατακυριεΰσας αΰτών, οΰ πολεμεϊ, αλλά μάλ¬ 

λον έρεθίζει έπιμένειν τή άσεβεία αΰτών». 

’Άρχ. "Οτε οί Ιουδαίοι έπλουτοΰσαν... 

160 (σ. 534). «Κεφάλαιον γ', δτι ή αποστασία τοΰ αντίχριστου εκ τοΰ 

νοτίου μέρους διά τής άσεβείας άναφανεΐσα, καί έκ τής γής τής δΰσεως διά 

τοΰ ψευδοπροφήτου Πάπα καί συμμορίας αΰτοΰ έφαπλωθεΐσα πάσαν άλλην 

ανομίαν συγχωρεΐ άνυποστόλως ποιείν πάντας, μόνην δέ τήν είς αΰτόν 

λατρείαν ζητεί, καί τίνος ένεκεν τον οίνον καί οινοποσίαν αποβάλλει καί 

βδελΰττεται, ίνα μή δηλαδή μεταλάβη τοΰ αίματος τοΰ Χριστοΰ». 

’Άρχ. Πρέπον είναι να εξεΰρωμεν... 
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161 (σ. 536). «Κεφάλαιον δ', διι ό πονηρός άπατά τους χριστιανούς 

εκ της όλιγότητος των σωζομένων πιστών μόνον, και του απείρου πλήθους 

των άπολλωμένων ασεβών, άθεων, ϊουδαίων, αιρετικών χριστιανών, καί αμαρ¬ 
τωλών ορθοδόξων». 

’Άρχ. Πολλοί των χριστιανών... 

162 (σ. 540). «Κεφάλαιον ε', ό'τι προβλέπων δ ύψιστος τήν σαρκοβο- 

ρίαν καί άλληλοφαγίαν τών άνθρώπων ώρισεν εν τη αγία γραφή μή εσθίειν 
αιμα ζώων ψυχής αυτών καί μή άψασθαι νεκρών». 

’Άρχ. Ό προγινοόσκων τά πάντα Θεός... 

163 (σ. 541). «Κεφάλαιον ς-', προς τούς άρνουμένους τον κατακλυσμόν, 

καί λέγοντας ότι άν εΐναι τόσα γένη άνθρώπων καί πλήθη άπειρα φυλών 

νά κολασθώσι, καί μόνον ολίγοι σωζόμενοι τών πιστών νά έλθωσιν εις τήν 
βασιλείαν τών ουρανών- καί άπιστούσιν». 

’Άρχ. Ό μακάριος Αβραάμ... 

164 (σ. 545). «Κεφάλαιον ζ', προς τούς φρονούντας δτι τά ουράνια 

σώματα, ήτοι οί πλανήται εισί κατοικημένοι, καί δτι οί άνθρωποι κάτοικοι 

τής “Αμερικής ούκ ήσαν εκ τού γένους τών άνθρώπων τού παλαιού κόσμου 

καταγόμενοι, ,ήτοι εκ τού ’Αδάμ, άρνούμενοι τήν άνοοτάτην πρόνοιαν, ώς 
παντελή άθεΐαν έλεεινώς κρημνιζόμενοι». 

’Άρχ. Ώς φθαρτοί καί ρευστοί... 

165^(σ. 552). «Κεφάλαιον όγδοον, δτι ολίγοι εΐσίν οί σωζόμενοι οί διά 

τής στενής οδού εισερχόμενοι εις τήν τού Θεού βασιλείαν, κατά τον λόγον 

τού Κυρίου, καί δτι δ εις σοοζόμενος υπέρ τήν κτίσιν πάσαν τιμιόίτερος εστί, 

καί ^ υπέρ τόν ήλιον έκλάμψει* καί ούδείς θαυμάζει ώς οί πολλοί άπωλούνται, 

άλλ εάν τις δυνηθή νικήσαι κοσμον καί κοσμοκράτορα, τούτο έστίν άξιον 
θαυμασμού». 

’Άρχ. Πλατεία εΐπεν δ Κύριος... 

166 (σ. 555). Κεφαλαιον έννατον, οτι δ Θεός κατ’ άρχάς πλάσας τόν 

άνθρωπον τέλειον εις δλα καί θεοδίδακτον, μέ τήν άμήχανον καί άτόρνευτον 

σοφίαν αυτόν έτελεσιούργησε καί άπλαστον ήθος καί μακαρίαν απλότητα· ή 

δέ τού κόσμου σοφία έξ άνθρώπων εθνικών έφευρέθη, δι’ ής νοήσαι τόν 

δημιουργόν καί τό θέλημα αυτού ούκ ήδυνήθησαν, άλλ’ ή έπαρσιν μόνον, 

αλαζονείαν καί τύφον έπλουτίσθησαν, καί δ νέος ’Αδάμ Κύριος ήμών, άπαντα 

τά τής ήμετέρας φύσεως οίκειωσάμενος ιδιώματα, μόνην αυτήν τήν έξω σπου¬ 

δήν καί προσποιουμένην σοφίαν ου μετήλθε ποσώς, ούτε αυτός, ούτε οί ιεροί 

αυτού μαθηταί, αλλά αγράμματος καί αυτός καί οί μαθηταί αυτού- καί δτι 

η μάθησις τών γλωσσών, σημεΐον οΰ τοίς πιστοΓς εστίν, αλλά τοις άπίστοις* 

δη θέλων παιδεύσαι δ ύψιστος τήν τόλμην τής πυργοποιιας, συνέχει τάς 

γλώσσας τών ασεβών, μίαν άπλήν διάλεκτον πρώτον όμιλούντων πάντων τών 
άνθρώπων». 
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’Άρχ. "Επρεπε μέν νά εΐπούμεν... 
167 (σ. 563). «Κεφάλαιον δέκατον, δτι ή τού κόσμου σοφία μωρία παρά 

τφ Θεφ λογίζεται, ώς σκότει ύψηλοφροσύνης καί οίήσεως τού αυτής εφευρέ¬ 

του καλυπτόμενη, καί ούδεμία ανάγκη εις τούς μαθητάς τού Κυρίου, καί 

αυτών δπαδούς ύστερον ή σπουδή καί μάθησις* καί εξ αιτίας μόνης τών άπυ· 

λώτων στομάτων τών αιρετικών οί θείοι πατέρες εχρήσαντο αυτήν». 

’Άρχ. Μόνοι οί μαθηταί τού Σωτήρος... 

168 (σ. 570). «"Οτι διαφορά δόξης καί τιμής αγίων έστί τών δσων άνευ 

άποδοχής χάριτος τού παρακλήτου μετά θάνατον μόνον διά θαυμάτων, ή διά 

τής τών αγίων λειψάνων αυτών ευωδίας καί άφθαρσίας δηλωθεισης τής αγιο- 

τητος αυτών, ώς δ άγιος Ευδόκιμος* καί άλλοι τών δσων έτι ζώντων πλου- 

τησάντων ένοικον έν αίσθήσει τήν χάριν καί ενέργειαν τών θαυμάτων καί 

προφητικού χαρίσματος, ώς πολλοί παλαιών τε καί νεοφανών αγίων οσίων». 

Άρχ. "Οταν τό φώς τού νοός... 
Παρέπεται καί τό « Σημεΐον τής εν Χριστφ τελειότητος», ού ή αρχή : 

Τό δέ σημεΐον... 
169 (σ. 573). «Κατά τό ,αφκ' έτος από Χριστού τή α' Νοεμβρίου. Βίος 

άσκήσεως καί διήγησις υπερφυών θεωριών καί αποκαλύψεων, καί άθλητικά 

άθλα καί παλαίσματα τού αγίου δσιομάρτυρος Ιακώβου καί τών δύω αυτού 

μαθητών». 

’Άρχ. Καί λαλεΐν βούλομαι... 
Έξεδόθη έν τφ Συναξαριστή Δουκάκη τή 1Ώ Νοεμβρίου, Άθήναι 1895. 

170 (σ. 597). «Νοεμβρίου πρώτη, Ακολουθία εις τήν μνήμην τού αγίου 

δσιομάρτυρος Ιακώβου καί τών δύο μαθητών αυτού». 

Ή ακολουθία εΐναι πλήρης, δ δέ κανών φέρει τήν εξής άκροστιχίδα: 

«’^,σμα φέρω σοι, πάτερ, άξιοχρέως», είναι δέ πεποιημένος εις ήχον δ': 

«Ανοίξω τό στόμα μου». Ή άνωτέρω άκολουθία έτυπώθη έν Άθήναις έν 

έτει 1894, έπιμελεί<? Δ. Λουκοπούλου, δαπάνη δέ τής διαλελυμένης μονής τού 

Τιμίου Προδρόμου. Έκ τού τυπογραφείου Ά. Κωνσταντινίδου. 

171 (σ. 606). «Τού έν άγίοις πατρός ήμών Γρηγορίου Θεσσαλονίκης 

τού Παλαμά. Περί νήψεως καί προσοχής καί καθαρότητος καρδίας». 

"Επονται τά έν τή «Φιλοκαλία», γ' κεφ., Γρηγορίου τού Παλαμά, Περί 

προσευχής καί καθαρότητος καρδίας, διαφέροντα κατά ιό ύφος* τούτοις επι¬ 

συνάπτεται «Δήλωσις τής πονηριάς τού άρχεκάκου δράκοντος». Ά ρ χ. Αλλά 

τότε μέν ωσάν δπού ή χάρις... 
Μεταξύ τών σελίδων 612 ■ 613 παρεμβάλλονται 9 φύλλα άνευ αριθμών, 

περιέχοντα τάδε: 

α') «Σημεία τού πρακτικώς εργαζομένου άγωνιστού, τού τε μεσαίου διά 

πράξεως καί θεωρίας, καί τού τελείου διά μόνης θεωρίας άρπαζομένου εις 

άποκαλύψεις μυστηρίων». 
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’Αρχ. Ή αρχή τής πράξεως... 

β ) « Αντιρρητικόν εις τό οτι ό πάτος τής θαλάσσης νά ή ναι παγωμένος 

χατα τήν δόξαν των νεαιτέρων και περί άλμυρότητος θαλασσών καί ωκεανών». 

Άρχ. Ή γή εσοοθεν φυσικώς... 

γ ) «Περί διαφοράς τριών γνώσεων». 

Ά ρ χ. Τρεις είναι αί γνώσεις... 

δ ) «Δευτέρα τάξις τής γνώσεως, μεσαία». 

’Άρχ. "Οταν αφήσει... 

ε') «Τρίτη, τελείας τάξεως». 

’Άρχ. "Οταν ή γνώσις... 

<Γ ) «Περί ψευδιονύμου γνώσεως». 

Αρχ. Οί άνθρωποι τήν σήμερον... 

ζ) «Περί τών τεσσάρων στοιχείων». 

’Άρχ. Θέλουσιν οί αρχαίοι... 

172 (σ. 613). «ΓΙερί άστεροσκοπίας, καί περί ατόμων, καί λΰσις». 

Αρχ. Αστρολογία αστρονομίας διαφέρει... 

173 (σ. 615). «Απολογία ευσεβής προς τούς θέλοντας ασεβώς τήν γήν 

είναι πλανήτην, καί τούς αστέρας ήλιους είναι, καί λοιπά». 

’Άρχ. Τή ματαιότητι καί (φθορά) ή κτίσις... 

Επονται: « Επωνυμίαι τών ουρανίων φαινομένων κατά τούς παλαιούς — 

Περί αλμυροτητος θαλασσών — Περί έφευρέσεοιν μικροσκοπίων καί περί ατό¬ 

μων κατά τους νέους Άντίρρησις — Περί τής στρογγυλότητος τής γης οπού 
φρονούσιν οί νεώτεροι». 

Ενταύθα υπάρχουν έτερα εξ φύλλα πρόσθετα άνευ σελίδων, εν οΐς εύρην- 
ται τάδε: 

α ) « Απόδειξις εκ τής άγιας Γραφής προς τούς δεχομένους αυτήν πιστούς, 

οτι ο ουρανος κινείται ποιων τό ήμερόνυκτον’ ό ήλιος περιπατεΐ περί τον 

άξονα του ποιών τού ενιαυτού περίοδον" ή δέ γή είναι ακίνητος, τεθεμελιω- 

μενη παρα τού υψιστου κατά τον ψαλμόν «Ό θεμελιών τήν γήν επί τήν ασφά¬ 

λειαν αυτής, οΰ κληθήσεται εις τον αιώνα τού αίώνος». 

β') «Περί πλανητών». 

’Άρχ. Οί π?νανήται κάμνουσι... 

γ ) «Περί τών τεσσάρων ωρών, ήτοι καιρών τού χρόνου». 

’Άρχ. Τό ουράνιον σώμα... 

6 ) « Εκ τού βίου τού οσίου Άνδρέου τού διά Χριστόν σαλού». 

”Α ρχ. Έννοήσας ό ύψιστος... 

Ο βίος εις άγιον Άνδρέαν εξεδόθη, άπαρτίσας ολόκληρον τεύχος μετά 
τής ακολουθίας αυτού. 

174 (σ. 641). « Ενταύθα σημειοϋμεν δσα σφαλερώς καί ούχί ύγιώς ευρί- 

σκονται σχόλια και γνώμαι τού Νικοδήμου εις τήν νεοτυπωθεΐσαν Κλίμακα, 
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εις εΐδησιν τών ευσεβών, ινα μή συναρπαζόμενοι πλανώνταΓ κατά τό χρέος 

ημών». 
’Άρχ. Έμπρώτοις εις τήν ερμηνείαν... 

175 (σ. 643). «"Οτι καθώς τό 'ενεφύσησεν ό Θεός εις τό πρόσωπον τού 

Άδάμ’ ούχί τήν ουσίαν τήν θεϊκήν δηλοϊ, ούτω καί τό έπιφερόμενον εκείνο 

πνεύμα ούκ ήν τό άγιον Πνεύμα». 

’Άρχ. Βλέπε οτι μέ τό 'ενεφύσησεν* οπού... 
176 (σ. 644). «’Έτι λέγει ό Νικόδημος εν τφ αύτφ βιβλίφ τής Νέας Κλί- 

μακος, οτι ή ψυχή, καθώς εξέλθη έκ τού σώματος, λαμβάνει τήν απόφασιν καί 

τήν άποκατάστασιν αυτής καί δχι νά φέρεται εις τήν γήν δια τού αγγέλου 

καί εις τάς σκηνάς τών δικαίων καί προφυλακας τών αμαρτωλών άχρι τής 

τεσσαρακοστής ημέρας, καί τότε άποκαθίσταταΓ άνατρέπων τά λόγια τού 

αγγέλου οπού ήρμήνευσε τον όσιον Μακάριον" ως γράφει εις τό βιβλίον του 

εν τφ τέλεΓ καί δτι είσίν απαράδεκτα τά τοιαύτα κατά τον σκοπόν του». 

’Άρχ. Τό νά άνακρίνωμεν... 

[ Ό Ιάκωβος ό ταΰτα γράφων, ούτε νά άντιβλέψη καν δύναται προς 

τήν ανταύγειαν τού αοιδίμου τής Εκκλησίας φωστήρος Νικοδήμου, καί 

τολμφ μέ τήν διακρίνουσαν αυτόν απερισκεψίαν νά άνοίγη τό στόμα του 

καί νά ερεύγηται φλυαρίας εναντίον εκείνου, προς δν ή Όρθόδοξος Εκκλη¬ 

σία ώμολόγησε καί θά όμολογή χάριτας έως τής συντέλειας τού αίώνος. 

Τοσούτον δυστυχώς άποτυφλούν τά πάθη τον ταλαίπωρον άνθρωπον. Τον 

ιερόν Νικόδημον ανεκήρυξεν επισήμως ή Εκκλησία είς άγιον κατά τό 1955, 

τήν δέ πανηγυρικήν Ακολουθίαν συνέταξεν ό γράφων ταύτα. Ή μνήμη 

τούτου τελείται κατά τήν 14 Ιουλίου. Ή Ακολουθία εξεδοθη υπο γεροντος 

Άνανίου μοναχού, 1955]. 

Καί εξακολουθεί: 

177 (σ. 648). «Άντίρρησις είς τήν γνώμην τού Νικοδήμου περί ιών 

ατόμων, δτι νά είναι έμψυχα». 

Άρχ. Λέγει δέ αυτός... 
Προσάγονται τεμάχια εκ τών λόγων Συμεών τού νέου Θεολογου, Αθα¬ 

νασίου τού μεγάλου κλπ. 
178 (σ. 656). «Περί ατόμων εμψύχων άντίρρησις δτι ούχί μόνος 6 Βλο- 

βενόκιος, αλλά καί παλαιό θεν ό Λεύκιππος καί Δημόκριτος ούτω φρενοβλα- 

βώς έδόξαζον». 

Άρχ. Μή θαυμάσητε... 

"Επεται σημείτοσις εκ τών τού «Μιχαήλ Γλυκά Σικελιωτου». 

179 (σ. 659). «Πώς εκλαμβάνεται ύγιώς καί εύσεβώς τό 'εξ ού παν ζφον 

εμψυχούταΓ, καί τό 'ζήν τά πάντα* καί τό 'εν αύτφ τό είναι έχει*». 

’Άρχ. Καθώς τό παρόν βιβλίον... 
Ακολουθεί πραγματεία «Περί τού πνεύματος τού μέλλοντος άναστή- 
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σειν τούς νεκρούς έν τη έσχατη ήμέρςι», μετά διαφόρων σχολίων, καί «Περί 

κοιλάδος κλαυθμώνος καί οίκου Δαυίδ, ένθα συναχθήσονται καί κριθήσον* 

ται απασαι αΐ φυλαί τής γης καί γλώσσαι, πώς εκλαμβάνεται»" έπειτα «Περί 

διαφοράς αθανάτου ψυχής ανθρώπων, καί θνητής ψυχής ζώων, ερπετών καί 
πτηνών» καί «Περί των άγιων αγγέλων». 

Ίουτοις επισυνάπτονται «Στίχοι πολιτικοί λίαν ψυχωφελείς εις πάντα 
άνθρωπον», έν δ'λφ 55. 

Αρχ. Νήφε, ψυχή μου ταπεινή, καί σκοπεί σου τον βίον... 

Τέλος: "Οπως μή κλέπτης, μηδέ σής, βιβρώσκει καί λανθάνει, 

Ως ό Χριστός φησίν αυτός, έν τοΐς εύαγγελίοις. 

Προστίθεται σχεδιογράφημα διά κύκλων εγχρώμων παριστών τον ορα¬ 

τόν καί αόρατον κόσμον. 

180 (σ. 677). «"Οτι ή νέα έφεΰρεσις τών λεγομένων Καλένδων, ήτοι τού 

νέου Μηνολογίου καί Πασχαλίου, οπού ή τάργα τού Πάπα ένομοθέτησεν, 

άντίκειται τή πρώτη άγιο: καί οικουμενική συνόδψ, καί τή παλαιέ καί νε<? 

Γραφή και οτι και οι Ιουδαίοι τό φάσκα αυτών κατά την παλαιάν διάταξιν 

άκολουθοΰσι καθ’ ήμάς τή δεκάτη τέταρτη τής πανσελήνου τού πρώτου μηνός 

Μαρτίου κατά τον ήμέτερον αριθμόν φυλάττουσα, καί ούχί προ δώδεκα ήμε¬ 

ρων, οπού καταντά πολλάκις ή σελήνη τού Φεβρουάριου, καί ούχί τού Μαρ¬ 

τίου νά γίνεται πανσέληνος ή σελήνη». 

Αρχ. Ό αγαθός Θεός ημών... 

181 (σ. 681). «Πράξις συνοδική, έν ή ή αποβολή τού νέου καλενταριού 
ήτοι τής εις τό πάσχα λατίνων καινοτομίας». 

νΑρχ. Τής άγιας καί ίεράς μεγάλης συνόδου... 

182 (σ. 684). «Περί τού καινοτομηθέντος καλενταριού παρά λατίνων 
πατριαρχικόν συνοδικόν σιγίλλιον». 

Αρχ. Ιερεμίας έλέφ Θεού... 

Επειδή καί πάλιν... 

Μεθ ο συνάπτεται «Άπόφασις τής αυτής άγιας Συνόδου μετ’ επιτι¬ 

μίου». Ειτα «Κανών όγδοος τής αυτής συνόδου» μετά σχετικού σχολίου. 

183 (σ. 690). «Περί γενείων, δτι παρανόμως δ Πάπας καί οι αυτού 
καρδινάλιοι καί λοιποί ξυραφίζονται». 

"Αρχ. Έκ τής πρώτης βίβλου... 

184 (σ. 691). «Περί τού φληνάφου φώοσόφου Γρήγορά, καί Προχώρου 

Κυδώνη λαυριώτου μοναχού, τών κακοδόξων οπαδών Βαρλαάμ καί Ακίνδυ¬ 

νου. Εκ τού άγίου Φιλοθέου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως». 

Αρχ. Γρηγοράς ό αποστάτης... 

185 (σ. 692). «Έκ τού συνοδικού τόμου κατά Προχώρου μοναχού, 

Φιλοθέου πατριαρχου Κωνσταντινουπόλεως καί Λαζάρου Ιεροσολύμων». 

"Αρχ. Δεν είναι άλλο κακόν χειρότερον... 
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186 (σ. 694). «Περί τής αιρέσεως τού μανικού Βαρλαάμ». 

"Αρχ. Έπί τής βασιλείας Ανδρονίκου τού νέου... 
Έπονται «Αναγκαία τινά προς γνώσιν ημών θεολογικα». 

187 (σ. 699). «Επίλογος τής παροΰσης βίβλου άμα και επισφραγισις 

ύπόθεσιν έχων δτι έν τοίς χρόνοις τής έν κόσμφ αναστροφής τών αγίων άπο- 

στόλοιν καί τού δεσπότου Χριστού, οι Ιουδαίοι εις δυω αιρέσεις και σχίσματα 

έμερίζοντο, εις Φαρισαίους καί Σαδδουκαίους* καί οι μέν Φαρισσαΐοι δεχό¬ 

μενοι τήν τών νεκρών άνάστασιν, καί δτι υπάρχουν άγγελοι καί δαίμονες, 

ουδόλως έδέχοντο τό ευαγγελικόν κήρυγμα, καθώς δ νομοδιδάσκαλος Γαμα- 

λιήλ, καί δ μαθητής αυτού Παύλος καί Νικόδημος, καί Σιμών ό πατήρ τού 

Λαζάρου* καί τήν άνάστασιν τού Κυρίου έπίστευσαν* οί δέ Σαδδουκαΐοι μη 

δμολογούντες παντελώς άνάστασιν νεκρών, έμειναν τυφλοί παντελώς εις το 

σκότος τής δυσσεβείας, καθώς δ "Αννας και Καϊαφας και Αλέξανδρος, καί 

άλλοι πλήθος* τούς δποίους δ Κύριος έρήμωσεν* καί δτι εις σχίσματα ή σαν, 

οι δέ Έσσαΐοι μόνοι έφύλαττον τά πάτρια έθιμα». 

"Αρχ. Λέγουν αί πράξεις τών αποστόλων... 
Έπονται: «Έκ τών άποστολικών διατάξεων. Περί αιρέσεων τών Ιου¬ 

δαίων — Έκ τών Άποστολικών διατάξεων βιβλίον ς', κεφ. κζ — Ερμηνεία 

εις τήν έννοιαν τούτου τού κεφαλαίου — Περί Ιερακιτών, οί οποίοι έφρο- 

νουν, δτι ούτε δ Κύριος έφόρεσε σώμα ανθρώπινον, ούτε τά σώματα των 

νεκρών έχουσι νά άναστηθώσι ποτέ* καί οτι τρεις αρχαι θεοτητος είναι, Θεός 

πνεύματα, καί ύλικαί κακίαι—Τού Μεγάλου Αντωνίου Ιστορία Βυζαν- 

τίδος (μέρος) — Σχόλια τινά περί τής έβδομης καί τετάρτης Συνόδου καί περί 

αιρέσεων-καί, τελευταίον, Δήλωσις τής χάριτος τού Θεού τής διδομένης 

εις τούς πιστούς δούλους αύτού, καί δήλωσις τής χάριτος τού σατανά τής 

διδομένης εις τούς αύτού θεράποντος, καί ή πολλή διάκρισις ή έκ τής γνώ- 

σεο^ς προσγινομένη δύναται νά διακρίνη τήν μίαν έκ τής άλλης, μέ τήν θείαν 

βοήθειαν καί φωτισμόν τού άγίου Πνεύματος». 

Τέλος προσήρτηται τό εξής Παράρτημα, περιέχον έν 17 φύλλοις τάδε: 

Φύλλον άνευ αριθμού σελίδων, περιέχει, έπί μέν τής α' όψεως: «Στίχους 

εις τούς *Ιερούς Αποστόλους», εν ολφ 12. 

Άρχ. Σταυροί Πέτρον κύμβαχον έν 'Ρώμη Νερών..; 

Τέλος: "Ισον Πέτρω δίδωσι Φίλιππος μόρον. 

Κάτωθι τούτων έπικολλάται τεμάχιον χάρτου φέρον τήν σφραγίδα τής 

μονής Έσφιγμένου, κεχαραγμένην ώς εξής: «Βούλα τού Εσφιγμένου κατά 

τό "Αγιον "Ορος 1797». Παριστα δέ τήν Άνάληψιν τού Κυρίου. Καί υπό 

ταύτην σχόλιόν τι τών ανωτέρω στίχων. Έπί δέ τής β όψεως, η είκών τών 

δώδεκα Αποστόλων, δΓ ακαταλλήλων χρωμάτων διακοσμηθείσα. 

α') «Περί τής εορτής τών δώδεκα Αποστόλων* δτι αναγκαίος δει τιμά- 

σθαι, καθώς καί ή Δευτέρα τού Άγίου Πνεύματος». 
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*Α ρ χ. Καθώς τή δεύτερο: τής Πεντηκοστής... 

Υ ) « Ιουνίου κθ . Ή συ'ναξις των παμμεγίστων καί πανενδόξων Απο¬ 
στόλων των δώδεκα». 

Κατεχωρίσθη ακολουθία πλήρης έορτάσιμος εις τιμήν των δώδεκα αγ. 

Αποστόλων μετά δυο Κανόνων, εξ ών ό μέν α' φέρει τήνδε ακροστιχίδα: 

«Πέτρον γεραίρω, Παύλον υμνώ προφρόνως», ήχος δ' : Ανοίξω τό στόμα 

μου (ό εν τφ Μηναίφ), ό δέ β' ά'νευ άκροστιχίδος: εις ήχον πλ. δ' : Αρμα¬ 

τηλάτην Φαραώ... Συνάπτονται καί εΐκοσιτέσσαρες οίκοι, ποίημα αδέξιου 
συνθέτου. 

λγ') «Στίχοι κατά άλφάβητον ώφελιμώτατοΓ προς ρΰθμισιν πολιτείας 
ενάρετου ». 

"Α ρ χ. Αρχήν απάντων τον Θεοΰ τίθει φόβον, 

ώσπερ αρραγή θεμέλιον έν οΐκφ... 

Τέλος: ’ζίδηκόν ήθος, καί φρόνημα μή κτήσαι, 

υπέρογκα γάρ, τό μέτριον δ’ άσπάζου». 

Εϊσίν εν δλφ 51 στίχοι. 

Καί τέλος, ως έπισφράγισμα : 

«?$δε τέλος εϊληφεν ή δέλτος αυτή. 

Σοί τή άνάρχιρ, καί τή Παντάρχφ, 

τή παναιτίφ, καί Πανταιτίφ, 

τή παναρρήτφ, καί Πανυμνήτφ, 

Τριάδι θείοι, και Παναγία: 

τήν βίβλον ταΰτην, παρατίθημι πόθφ' 

ήν δεξαμενή, σώσον δη μου τό πνεύμα, 

χρηστών απάντων, Χριστός αρχή καί τέλος». 

ν Στ«Ζωσις βυρσίνη. Πάντα τά περιγραφέντα έχουν ληφθή εκ διαφόρων, 

κατά τό πλεΐστον έκδεδομένων, έργων τών Πατέρων, αλλά δυστυχώς δεν έχουν 

καθ5 ειρμόν καταχωρισθή, καί ούτως 6 κώδιξ αποτελεί συσσώρευσιν καί 

καί συνονθύλευμα ποικιλομόρφου υλης' αλλά καί ή στάχωσις είναι άτυχης, 

και ή μελάνη, δριμεΐα' καί ό χάρτης κακής ποιότητος, καί τοιουτοτρόπως έχει 

σημαντικώς εν πολλοΐς σημειοις φθάρη, είναι δε έργον του κατά τον παρελ¬ 

θόντα αιώνα άκμάσαντος Ιακώβου του Νεασκητιώτου, ανεψιού του έξ Ίωαν- 

νίνων Θεοδώρητου, οδτινος ή έν τφ «Πηδαλίφ» παραποίησις τινών κανόνων 
τοσουτον κατελΰπησε τον αοίδιμον Νικόδημον. 
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86 5 

Χαρτ. 8 μεγ., 0,33X0,23, σελ. 725, XVIII. 

1 (σ. 1). «Μάξιμος ιερομόναχος ό πελοποννήσιος, τοΐς απανταχού εύρι- 

σκομένοις χριστεπωνυμοις λαοΐς, ίερωμένοις τε καί λαϊκοΐς, έν Κυρίφ χαί- 

ρειν αεί». 

Αρχ. Έπρεπε, καθώς λέγει δ μέγας Χρυσόστομος... 

2 (σ. 5). «Τή Κυριακή του Τελώνου καί του Φαρισαίου. Του σοφω- 

τάτου καί λογιωτάτου κυρίου Μαξίμου ΐερομονάχου του πελοποννησίου, διδα- 

χαί εις τάς Κυριακάς του δλου ενιαυτού- άρχόμεναι από τής Κυριακής του 

Τελώνου καί του Φαρισαίου». 

Αρχ. "Ενας γεωργός όπου νά έκοπίαξεν .. 

3 (σ. 23). «Όμιλία άναγινωσκομένη τή Κυριακή του Ασώτου». 

Αρχ. "Ενας άνθρωπος... 

4 (σ. 35). «Τή Κυριακή τής Αποκρέω». 

Αρχ. "Ενας άνθρωπος, αδελφοί... 

5 (σ. 46). «Τή Κυριακή τής Τυροφάγου όμιλία». 

Αρχ. Τί όφελος, αδελφοί... 

6 {σ. 61). «Τή πρώτη Κυριακή τής αγίας Τεσσαρακοστής». 

Αρχ. Εκείνοι οΐ άνθροοποι... 

7 {σ. 74). Τή δευτέρα Κυριακή τών Νηστειών». 

Αρχ. Τοϋτο καλά τό έλεγεν ό προφήτης... 

8 (σ. 94). «Τή τρίτη Κυριακή τών Νηστειών». 

Αρχ. "Ενας άνθρωπος, αδελφοί, νά είχε... 

9 (σ. 119). «Τή τετάρτη Κυριακή τών Νηστειών». 

Αρχ. "Ενας άνθρωπος όπου εύρίσκεται... 

10 (σ. 134). «Τή πέμπτη Κυριακή τών Νηστειών». 

Αρχ. Τά μικρά παιδία... 

11 (σ. 153). «Τή Κυριακή τών Βαΐων». 

Αρχ. Μία χώρα μεγάλη... 
12 (σ. 171). «Κατήχησις του οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Θεοδώ¬ 

ρου του Στουδίτου». 

Προτάσσεται, ώς προοίμιον τής κατηχήσεως του Χρυσοστόμου («Εΐ τις 

ευσεβής καί φιλόθεος»), τό μετά τών λοιπών κατηχήσεων του Στουδίτου έκδε- 

δομένον τοιοϋτον, ου ή αρχή: Τί τούτο, πατέρες καί αδελφοί... 

13 (σ 177). «Τή Κυριακή του Θωμά». 

Αρχ. Πολλήν, αδελφοί... 
14 (σ. 193). «Τή Κυριακή τών Μυροφόρων». 

Αρχ. Ένας άνθρωπος, αδελφοί, όποϋ θέλει... 

15 (σ. 207). «Τή Κυριακή τοΰ Παράλυτου». 
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Άρχ. "Ενας άνθρωπος, αδελφοί, όπου νά είχε... 

16 (σ. 223). «Τχί Κυριακή της Σαμαρείτιδος». 

•’Άρχ. Καθώς ένας ψαράς... 

17 (σ. 236). «Τη Κυριακή του Τυφλοϋ». 

Άρχ. "Ενας άνθρωπος, αδελφοί, όπου νά ήθελεν... 

18 (σ. 250). «Τη Κυριακή των αγίων Πατέρων». 

Άρχ. Έάν είναι κανένας... 

19 (σ. 269), «Τη Κυριακή της αγίας Πεντηκοστής». 

Άρχ. Όπόταν ένας άνθρωπος... 

20 (σ. 280). «Των αγίων Αποστόλων, Ιουνίου κθ’». 

Άρχ. "Ενας βασιλεύς... 

21 (σ. 295). «Τη Κυριακή των αγίων Πάντων». 

’Ά ρ χ. Έάν είναι καί κάθε ένας... 

22 (σ. 312). «Τη δευτέρα: Κυριακή του Ματθαίου». 

Ά ρ χ. Όπόταν θέλει ένας... 

23 (σ. 324). «Όμιλία άναγινωσκομένη τη τρίτη Κυριακή του εύαγγε- 

λιστου Ματθαίου». 

’Ά ρ χ. Είπεν ό Κύριος, ό λύχνος του σώματος... 

24 (σ. 336). «Όμιλία άναγινωσκομένη τη τετάρτη Κυριακή του Ματ¬ 

θαίου». 

’Ά ρ χ. Τφ καιρφ έκείνφ είσελθόντι... Καθώς ή φωτιά... 

25 (σ. 346). «Όμιλία άναγινωσκομένη Κυριακή πέμπτη του Ματθαίου». 

Άρχ. Τφ καιρφ εκείνφ... Όπόταν χαλάση... 

26 (σ. 360). «Κυριακή έκτη του Ματθαίου». 

Άρχ. Καθώς ήθελε κάμη... 

27 (σ. 371). «Κυριακή έβδομη του Ματθαίου». 

Άρχ. Καθώς καμμίαν φοράν... 

28 (σ. 386). «Όμιλία άναγινωσκομένη Κυριακή όγδοη του Ματθαίου, 

του αυτοΰ κυρ Μαξίμου». 

’Άρχ. Πάλιν θαυματουργή... 

29 (σ. 394). «Κυριακή έννάτη του Ματθαίου». 

’Άρχ. Οι καλοί καί τεχνίται ιατροί... 

30 (σ. 406). «Κυριακή δεκάτη του Ματθαίου». 

’Άρχ. Καθώς ένας στρατιώτης... 

31 (σ. 417). «Κυριακή ενδεκάτη του Ματθαίου». 

’Άρχ. Ποιος άνθρωπος... 

32 (σ. 428). «Κυριακή δεκάτη δευτέρςχ του Ματθαίου». 

’Άρχ. Καθώς ένας χρυσοχόος... 

33 (σ. 436). «Κυριακή δεκάτη τρίτη τοΰ Ματθαίου». 

’Ά ρ χ. Καθώς ένας καλός πατέρας. .·. 

34 (σ. 447). «Τη Κυριακή ιδ' τοΰ Ματθαίου». 

’Άρχ. Πολλών λογιών... 

35 (σ. 460). «Κυριακή προ τής Άψοόσεως». 

’Άρχ· Τό βάθος καί τό ΰψος... 
36 (σ. 472). «Κυριακή μετά την "Υψωσιν τοΰ Τίμιου Σταυροΰ». 

’Άρχ. “Ενας βασιλεύς... 
37 (σ. 484). «Κυριακή πρώτη τοΰ Λουκά». 

’Ά ρχ. Καθώς ένας καλός κυνηγός... 

38 (σ. 496). «Κυριακή δευτέρα Λουκά». 

’Άρχ. "Ενας άνθρωπος όποΰ νά είχεν... 

39 (σ. 509). «Κυριακή τρίτη Λουκά». 

’Άρχ. ’Άν είναι καί ένας... 

40 (σ. 520). «Κυριακή τετάρτη Λουκά». 

’Άρχ. Καθώς ένας γεωργός... 

41 (σ. 532). «Κυριακή πέμπτη Λουκά». 

’Άρχ. Τάχα τί σάς φαίνεται... 

42 (σ. 545). «Κυριακή έκτη Λουκά». 

Άρχ. "Ενας άνθρωπος όποΰ νά είναι ασθενής... 

43 (σ. 555). «Κυριακή έβδομη Λουκά». 

’Άρχ. Καθώς δταν ένας βασιλεύς... 

44 (σ. 564). «Κυριακή όγδοη Λουκά». 

’Άρχ. Πολλοί τών άνθρώπων·.. 

45 (σ. 575). «Κυριακή έννάτη Λουκά». 

’Άρχ. Τον πλοΰτον πάλιν... 

46 (σ. 586). «Κυριακή δεκάτη Λουκά». 

’Άρχ. Ένας καλός βασιλεύς... 
47 (σ. 596). «Κυριακή δεκάτη πρώτη Λουκά». 

’Άρχ. Ένας βασιλεύς μέγας... 
48 (σ. 607). «Κυριακή δεκάτη δευτέρρ Λουκά». , 

’Άρχ. Πολλοί άνθρωποι λογιάζουσιν... 

49 (σ. 616). «Κυριακή δεκάτη τρίτη Λουκά». 

’Άρχ. Οί καλοί καί άριστοι ιατροί... 

50 (σ. 626). «Κυριακή δεκάτη τετάρτη Λουκά». 

Άρχ. Ένας δουλευτής βασιλείου ενός... 

51 (σ. 634). «Κυριακή δεκάτη πέμπτη Λουκά». 

Άρχ. ’Άν είναι κάθε άνθρωπος... 

52 (σ. 644). «Τή Κυριακή τής Χαναναίας». 

Άρχ. Όποιος ελπίζει τίποτες... 

53 (σ. 654). «Κυριακή τών Προπατόρων». 

Άρχ. Σήμερον, αγαπητοί άδελφοί... 
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54 (σ. 660). «Κυριακή προ τής Χρίστου γεννήσεως». 

Άρχ. Πολλάκις, αδελφοί, οί βασιλείς... 

55 (σ. 672). «Όμιλία άναγινωσκομένη Κυριακή μετά την Χριστού γέν- 

νησιν, ής 6 σκοπός, μέλλει ό Ηρώδης ζητεΐν τό παιδίον τού άπολέσαι». 

’Άρχ. Άνωθεν εξ αρχής... 

56 (σ. 691). «Κυριακή προ των Φώτων». 

Ά ρχ. Έάν είναι καί ένας άνθρωπος... 

57 (σ. 702). «Κυριακή μετά τά Φώτα». 

Άρχ. "Ενας άνθρωπος οπού νά έχρεώστει... 

58 (σ. 709). «Τού έν άγίοις πατρός ημών Γερμανού αρχιεπισκόπου Κων¬ 

σταντινουπόλεως, Λόγος εγκωμιαστικός εις τον ευαγγελισμόν τής ύπεραγίας 
ήμών Θεοτόκου». 

Ά ρ χ. Τής παροΰσης τιμίας καί βασιλικής... 

59 (σ. 718). «Τή δέκατη πέμπτη Αύγουστου, Λόγος εις την κοίμησιν 
τής ύπεραγίας Θεοτόκου». 

Άρχ. "Οποιος ήθελεν εύρη... 

Έν αρχή, μετά τον πίνακα, δύο φυ'λλα άγραφα, έν δέ τφ τελεί τάδε : 

« Ετη από Χριστού ,αψμγ' (= 1743), Νοέμβριος. Έγράφη τό παρόν κατά 

την σκήτην τής αγίας Άννης, έν πολύ επιμελείς, καί διορθώσει, διά χειρός 

ευτελούς Κοσμά ταπεινού». 'Ωσαΰτως καί έν σελ. 5, έν τή κάτω φφ, τά εξής: 

«Τό παρόν Κυριακοδρομίου υπάρχει τού Κυριάκού τής θεοπρομήτορος αγίας 

καί μηδείς τολμήσας άποξενώσαι αυτό έκεΐθεν, ϊνα μη παιδευθή βαρέως υπό 

την κραταιάν χείρα αυτής, καί κολασθή αιωνίως" ,αψμδ' (= 1744). 

Ό κώδιξ διατηρείται εις άρίστην κατάστασιν, καί έχει έν τή πρώτη όμι- 

λίςι κομψόν έπίτιτλον, πάντα δέ τά αρχικά γράμματα διάκοσμα διά κλάδων 

καί έγχρωμα, την δέ στάχωσιν διά βύρσης. 

87 6 

Χαρΐ. 8 μεγ., 0,32X0,24, σελ. 425, XVIII. 

1 (σ. 1). «Βίος καί αγώνες καί μερική θαυμάτων διήγησις τού οσίου 
πατρός ήμών Αθανασίου τού έν τφ Άθω». 

Άρχ. Οι των αρίστων άνδρών άνάγραπτοι βίοι... 

Έξεδόθη, μεταφρασθείς εις την απλήν, υπό Αγαπίου Λάνδου τού Κρη- 

τός, έτυπώθη έν τή «Καλοκαιρινή», έκδοσις β', Βενετία 1861, καί υπό Δου- 

κάκη, έν τφ Ίουλίφ, σελ. 45, έν Άθήναις 1893. 

2 (σ. 105). «Πέτρου, οΰ ή άκροστιχίς : 1 2 * * Άλλον σε Πέτρον εικότως σεβω 
μάκαρ Ιωσήφ5». 

Καί έπεται ή έπίλοιπος ακολουθία εις τούς άγ. Πέτρον καί Όνοΰψριον, 

εξ ής τού μέν άγ. Πέτρου ό κανών περιέχεται έν τφ μηναίφ Ιουλίου τής έν 
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Κωνσταντίνου πόλει Ικδόσεως, τού δέ άγ. Όνουςρρίου εν πασαις ταις εχδο- 

σ6σι τών μηναίων. Ενταύθα φαίνεται δτι έλλείπουσι φύλλα αέρι τα 8, διότι 

*αϊ η ακολουθία είναι ή ήμίσεια, Αρχομένη 8* τών κανόνων, αλλα και μετά 

τήν σελ. 88 παρουσιάζεται αμέσως ή σελ. 105. Εις τους ανωτέρω οσίου; 

συμπληρωματικήν Ακολουθίαν μετά 24 οίκων συνέταξεν και ο γραφών 

ταύτα Γ.Μ.Μ. . , , 
3 {σ. 115). «Ζητήματα τινα καί λύσεις περί τής ενσαρκου οικονομίας 

από διαφόρους θεολόγους συνηθροισμένα». 

5Άρχ. Έπρεπεν δ υιός τού Θεού... χ β „ 

4 (σ. 125). «Μηνί Ίουνίφ ιδ\ τού δσίου καί θεοφόρου πατρός ημών 

Νήφωνος Ίερομονάχου, τού εν τφ Άθφ άσκήσαντος». ^ β 
"Επεται Ακολουθία πλήρης !«»· ενός κανόνας φεροντος τηνδε ακροστι- 

Υίδα: «Νήφωνα δώρον πατρί -Ιερεμίας», είναι δέ πεποιημενος είς ήχον πλ. 

8’: -Αρματηλάτην Φαραώ. Μετά τήν ς' φδήν φέρεται ο βιος του άγιου, ου 

ή Αρχή: «Οΰτος ό οσιος πατήρ ήμών Νήφων, δπήρχεν εκ του δεσποτάτου 

τής παλαιός ήπείρου». Μεταφρασθείς ΰπό Νικοδήμου του Αγιορείτου, εζε- 

δόθη 8ν τφ «Νέφ Έκλογίφ» (εκδοσις α' έν Βενετία, β εν Κωνσταντινουπολει 

1863), 8ξ ο® συμπεριελήφθη ΰπό Δουκάκη έν τφ ΣυναζαριΦ Ιουνίου, σελ. 

138, 8κδ. -Αθηνών 1898’ ή δέ Ακολουθία Ανέκδοτος. _ 

5 (σ. 145). «Βίος καί πολιτεία τού δσίου καί θεοφορου πατρός ημών 

Λαζάρου τού θαυματουργού, τού έν τώ Γαλησίψ ορει». 

’Άρχ. Ό πλάσας κατά μόνας... , , „ 
Έν Λαύρα, Καυσοκαλυβίοις καί άλλαχού εύρηται βίος εις τον οσιον 

Λάζαρον Αρχόμενος ούτως: «Ό τών κατά Θεόν πολιτευσαμενων βιος», οστις 

υπάρχει έκδεδομένος 8ν «ΑαΙα δαηοίοτατη», Νοεμβρ. III, 508 ε. Ο Νικο 

δήμος (Συναξ., Γ', 243, σημ. 1) λέγει δτι συνέγραψεν ο γνωστός Γρηγο- 

ριος Κωνσταντινουπόλεως ό Κύπριος, αϊτός δέ μετέφρασε τούτον και Ιτ«· 

πωσε εϊς ιό «Ν8ον ’Εκλόγιον», καί 6ν τέλει δ Δαπόντε λεγει δτι «ο Ραφαήλ 

εζήγησεν αϊτόν» (Σάθα, Μεσαίων. Βιβλ. 1,125). Περιεχει δε τούτον και ο 

Νοέμβριος τού Δουκάκη, έκδ. Αθηνών. _ 9 
*0 βίος φέρει έν άρχή έπίτιτλον κόσμημα, έντος δε^ του αρχικού στοι· 

χείου Όμικρόν Ισχεδίασται δ Αγιος διά γραφίδος. Έν δε τφ τελεί αναγινω- 

σκομεν τούς εξής στίχους: 
«'Ως τοίς πλέουσι, λιμένες χρήμα ξένον, 
πόρρω δέ τοΐς βαίνουσιν, άνΰσαι τρίβον, 

καί τοΐς ξενητεύουσι, πατρίδος θέα, 

ούτω βίβλοι γράφουσιν εις τέρμα φθάσαι», 

6 (σ. 308). «Μην Ιανουάριος. ΕΙς τάς ιγ' εορτάζομεν τήν κοίμησιν του 

δσίου πατρός ήμών Μαξίμου τού Καυσοκαλύβη». , 

"Επεται ακολουθία είς τόν δσιον μετά δύο κανόνων φεροντων, ο μ.ν 
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α' τήνδε ακροστιχίδα: «Δέησιν οϊκτράν, ώ Μάξιμε, προσδέχου. Νίφοον» (οΰτος 

εΐναι δ φίλος του Όσιου άγ. Νήφων, περί οΰ δρα άνωτ., 4, 125)* δ δέ β' 

την έξης: «Ιερεμίας ύμνον Μαξίμφ πατρί»· εν δέ τοΐς θεοτοκίοις: «Ό Πα¬ 

τητάς». Ή ακολουθία αυτή διαφέρει κατά τι της έν χρήσει ούσης εν Καυ- 

σοκαλυβίοις, είναι δέ ανέκδοτος. Μετά την ς' φδήν φέρεται δ βίος του 

Όσιου, άρχόμενος ούτω: «Βίος καί πολιτεία, καί άσκησις καί φαιδροί αγώ¬ 

νες του όσιου καί θεοφόρου πατρός ημών Μαξίμου, του την καλΰβην πυρπο- 

λούντος εν τφ άγίφ δρει του άθωνος* ποίημα καί πόνημα Θεοφάνους τού 

περιθεωρίου καί προηγουμένου βατοπαιδίου νεοστί μεταφρασθείς». 

Άρχ. Άπό τούς ανθρώπους εκείνους... 

Έξεδόθη κατ’ επιτομήν εν τφ «Νέφ Έκλογίφ» καί έν τφ Ίανουαρίφ 
Δουκάκη, σελ. 200-216. Άθήναι 1884. 

Τέσσαρες συνέγραψαν τον βίον τού οσίου Μαξίμου : δ άγιος Νήφων δ 

Καυσοκαλυβίτης, Θεοφάνης προηγούμενος Βατοπεδίου καί είτα μητροπολίτης 

Περιθεωρίου, δ ήσυχαστής Ίωαννίκιος ιερομόναχος δ Κόγχυλας (δ έν δρίοις 

Λαύρας φήμην αγίου κτησάμενος), καί δ ιερομόναχος Μακάριος. (Βλ. «Τστο- 

ρία ασκητισμού», υπό Εύλογίου Κουρίλα Λαυριώτου, τόμ. α', σελ. 109, 

έκδοσις Θεσσαλονίκης 1929). 

7 (σ. 379). «Τανουαρίου ε'. Βίος καί πολιτεία τής όσιας μητρδς ημών 

Συγκλητικής. Συγγραφείς παρά τού μεγάλου Αθανασίου αρχιεπισκόπου 
Αλεξάνδρειάς». 

ΜΑ ρ χ. Έδει πάντας ανθρώπους... 

Έξεδόθη υπό Σωφρονίου Αγιορείτου, έν τφ τέλει τής «Ιστορίας τών 

οσίων Ίωάσαφ καί Βαρλαάμ», τυπωθείσης εν Άθήναις 1884 καί έν μετα¬ 

φράσει υπό Δουκάκη, Ιανουάριος, 79-116. 

Έν τφ τελευταίφ παραφύλλφ, τφ συνεσταχωμένφ τφ ξΰλφ, τάδε : «πλη- 

ρώσας εΐπον, σοί Χριστέ δόξα πρέπει, έτη άπό Χριστού ,αψΉα'» (= 1791)· 

Στάχωσις βυρσίνη μετά πορπών καί έκτυπωμάτων. 

88 7 
Χαρτ. 8 μεγ., 0,31X0,21, φΰλλ. 242, XVI. 

ΆΦαναοίου τον Μεγάλου των ψαλμών ερμηνεία. 

’ Α ρ χ. Μακάριος άνήρ δς ούκ έπορεΰθη έν βουλή ασεβών- ώς όλως καί 

πάντες οί ποιούντες ώς αύτως* άλλως ή μέν προφητεία πληρούται εις τον 

Ιωσήφ, δτι ού συνπαρεγενέτο τοΐς Ίουδαίοις ήνίκα κατά τού Χριστού έβου- 

λεύοντο, "Αλλως* καί τίνι τού Χριστού άρμόσαι ταύτα δυνήσεταΓ οΰτος γάρ 

αληθώς καί μόνος μακάριος* δν καί Παύλος μακάριον καί μόνον δυνάστην 
Θεόν καί βασιλέα βασιλέων προσεκάλεσεν... 

Καί ούτως άκο?ιουθεΐ ή επίλοιπος ερμηνεία. 
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Τέλος: Μένει κολοβόν έν τφ ιβ' στίχΦ τής ε' φδής τού Ήσαιου, εχον 

ούτω: , , α 
«Διά τον φόβον σου κύριε έγγαστρί έλάβομεν. Οι λεγοντες εκ φιλοθειας 

γενέσθαι τφ άγαπητφ τού πατρός* δήλον δέ δτι τφ υ!φ καθάπερ ώδίνουσα 

γεννητού λόγου τροπή νουνεχώς έμμένειν. Ώδηνήσεται φησί καί μην καί 

είληφέναι καταγαστρός* καί τής σωτηρίας τό πνεύμα τεκεΐν τοΐς επί τής γης. 

Πρέπει δ’ αν ώς έφην δ τοιόσδε λόγος προφήταις τε καί άποστόλοις καί 

εΰαγγελισταΐς οΐ τής άνωθεν μυσταγωγίας * καταπλουτούντες τήν χάριν καί 

οΐον τινάς νοητούς δεχόμενους σπερματισμους...». 

Προτάσσεται εισαγωγή έν τρισί φύλλοις, εν δέ τφ β φυλλφ φερεται: 

«Τού αυτού Αθανασίου αρχιεπισκόπου Αλεξάνδρειάς ερμηνεία προτρε¬ 

πτική τών ψαλμών προς [Μαρ]κελλΐ[νον]». 

’Άρχ. Άγαμαί σου τής έν Χριστφ προαιρέσεως, φίλε Μαρκελλΐνε... 

Ό κώδιξ φαίνεται δτι άντεγράφη έκ παλαιού χειρογράφου, ό δέ βιβλιο- 

γράφος έγραψεν δσα ήδυνήθη άναγνώναΓ διό τά έν εισαγωγή προλογιζόμενα 

είναι έλλλιπή. _ ν 
Έν τή άνω φ<? τού α' φύλλου φέρονται τά εξής: «καί τόδε συν τοις 

άλλοις τού περικαλλεστάτου Κυριάκού τής θεοπρομήτορος αγίας Άννης»* εν 

δέ τή κάτφ: «καί τόδε προς τοΐς άλλοις Αρσένιου τού από Γαλατά τής 

Βυζαντίδος καί τών φίλων, παρ’ οΰ έδωρήθη είς τό Κυριάκόν τής θεοπρο¬ 

μήτορος Άννης». 

Στάχωσις βυρσίνη. 
Έξεδόθη έν Άθήναις άνευ χρονολογίας υπό τής Α.Ε.Ε. «Νέα Ελλη¬ 

νική Ήώς» (Ί. Χατζηϊωάννου). 

89 8 
Χαρτ. 8 μεγ., 0,30X0,20, σελ. 855, XVIII. 

1 (σ. 1). «Αρχή σύν Θεφ τής ύποθέσεως τού βιβλίου* τής έχούσης μέν 

τήν άνάμνησιν τής ιδίας ψυχής, υπό δέ ευχών πατέρων συνεγράφη* Παύλου 

τε φημί, σύν Μάρκφ, Θωμά *«! Ιωάννη, άμα Ίακώβφ τε, Λουκά καί Μακα- 

ρίω τε, προς δν εστάλη αύτη παρά μοναχού τού Δαμασκηνού Πέτρου* συνερ¬ 

γώ δέ τριών αρχιερέων, ών α! εύχαί συνέργησαν τφ λόγφ, τή δέ συμβουλή 

ωφέλησαν μεγάλως». 

Άρχ. Πολλών καί μεγάλων... 

2 (σ. 22). «Τού αυτού, Δήλωσις αναγκαία ώραιοτάτη περί τών επτά 

σωματικών πράξεων». 

Άρχ. Πρώτη ήσυχία... 

3 (σ. 26) «Τού αυτού, "Οτι δ βουλόμενος τηρήσαι τάς έντολάς έκ τού 

θείου φόβου άρξάτω, ϊνα μή εις χάος ολίσθηση». 
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’Άρχ. Εί δέ τις θέλει... 

4 (σ. 28). «Του αΰτοΰ, Περί τής δευτέρας εντολής* καί δτι γεννήτωρ 
του πένθους ό φόβος». 

’Άρχ. Καί ουτω χαρίζεται... 

Επισυνάπτονται καί τά περί των λοιπών εντολών. 

5 (σ. 36). «Του αΰτοΰ, Περί τών τεσσάρων αρετών τής ψυχής». 

’Άρχ. Ίδέαι δέ τής σοφίας... 

6 (σ. 38). «Του αύτοϋ, Περί τής εμπράκτου γνώσεως». 

’Άρχ. ’Έστι δέ ννώσις αληθής... 

7 (σ. 40). «Του αΰτοΰ, “Οτι αί σωματικοί άρεταί εργαλεία έστί τών 
ψυχικών». 

’Άρχ. Άλλ* επειδή πράττων... 

8 (σ. 41). «Του αΰτοΰ, “Οτι άδΰνατον άλλως σωθήναι, είμή διά προ* 

σοχής άκριβοΰς, καί τηρήσεως νοός». 

’Άρχ. Χωρίς δέ προσοχής... 

9 (σ. 43). «Του αΰτοΰ, “Οτι οί βουλόμενοι ίδεϊν εαυτούς έν ποίω τρόπφ 

εΐσίν, οΰκ άλλως ή διά τής φυγής τών αΰτών θελημάτων, καί δι’ υποταγής, 

καί ήσυχίας καί μάλιστα οΐ εμπαθείς». 

Αρχ. Εί οΰν βουλόμεθα... 

Επονται: «Περί τών οκτώ πνευματικών θεωριών, ήγουν νοητών», καί 
ερμηνεία έκάστης, καί «Διαίρεσις της ευχής τών δλων γνώσεων». 

10 (σ. 95). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί ταπεινοφροσύνης». 

’Άρχ. Σημεία δέ είσί... 

11 (σ. 96). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί άπαθείας». 

’Άρχ. Τής άπαθείας τάχα... 

12 (σ. 100). «Ιου αΰτοΰ, Περί τών επτά σωματικών πράξεων». 

’Άρχ. Τά δέ πρφην γεγραμμένα... 

13 (σ. 102). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί διακρίσεως». 

’Άρχ. Διά τοΰτο... 

14 (σ. 105). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί τής κατά Θεόν άναγνώσεως». 

’Άρχ. ’Έστω οΰν ή κατά Θεόν... 

15 (σ. 110). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί τής άληθοΰς διακρίσεως». 

’Άρχ. Ό μέν χάριτι Θεοΰ... 

^ 16 (σ. 112). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί τοΰ μή άπογινώσκειν, εΐ καί πολλά 
πταίει τις». 

’Άρχ. Πλήν οΰ δει άπογινώσκειν... 

17 (σ. 114). «Τοΰ αΰτοΰ, Συντομία προς κτήσιν τών άρετών καί άπο- 
χήν τών παθών». 

’Άρχ. Οΰδέν ουτω... 

18 (σ. 116). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί τοΰ πώς κτάταί τις την άληθή πίστιν». 

24 -10 -1959 
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’Άρχ. Πλήν ταύτης ποθών... 
19 (σ. 121). «Τοΰ αΰτοΰ,“Οτι μάλλον συμφέρει τοίς έμπαθέσινή ησυχία». 

’Άρχ. Πάσι μέν συμφέρει... 
20 (σ. 124). «Τοΰ αΰτοΰ, “Οτι μέγα αγαθόν ή άληθής μετάνοια». 

’Άρχ. Πλήν εάν τις βουληθή... 
21 (σ. 126). Τοΰ αΰτοΰ, Περί τών περιεκτικών καί ϊδικών ευεργεσιών 

τοΰ Θεοΰ». 

’Άρχ. Διά τοΰτο δφείλομεν... 
22 (σ. 128). «Τοΰ αΰτοΰ, “Οτι πάντα προς τό συμφέρον εποίησεν ήμίν 

ό Θεός». 

’Άρχ. Διότι πάντα τά ό'ντα... 
23 (σ. 130). «Τοΰ αΰτοΰ, "Οτι οΰκ ε'στι πολυλογία ό λόγος τοΰ Θεοΰ». 

’Άρχ. Ό λόγος γάρ τοΰ Θεοΰ... 
24 (σ. 132). «Τοΰ αΰτοΰ, “Οτι ταπεινοφροσύνης δίχα αδύνατον σωθήναι». 

’Ά ρχ. Οΰκ οΐδα... 
25 (σ. 138). Τοΰ αΰτοΰ, Περί τής οικοδομής τής ψυχής δι’ άρετών». 

’Άρχ. Δέεται γάρ πας άνθρωπος... 

26 (σελ. 142). «Τοΰ αΰτοΰ, “Οτι μέγα άγαθόν ή άγάπη καί ή συμβολή 

μετά ταπεινώσεως». 

’Άρχ. Ταΰτα τοίνυν... 
27 (σ. 146). «Τοΰ αΰτοΰ, “Οτι οΰκ έστι πολυλογία ή συχνότερα ΰπόμνη- 

σις τής θείας Γραφής». 

’Άρχ. Καί πάλιν τό αΰτό ρητόν... 
28 (σ. 149). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί ψευδωνύμου γνώσεως δήλωσις». 

’Άρχ. Αΰτη έστίν ή ψευδώνυμος... 

29 (σ. 166). «Τοΰ αΰτοΰ, Δήλωσις τών άρετών». 

’Άρχ. Φρόνησις, σοιψροσύνη... 

Σημειοΰνται 228 άρεταί όνομαστί. 

30 (σ. 168)· «Τοΰ αΰτοΰ, Δήλωσις τών παθών». 

’Άρχ. Δεινότης, πανουργία... 

Καταγράφονται 298 ονόματα παθών. . 

31 (σ. 170). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί διαφοράς λογισμών καί προσβολών». 

’Άρχ. Επειδή οί λογισμοί... 

Έν τελεί φέρονται τάδε: 

«Ούτε ίππος επί φάτνης γαυριά, ούτε αετός επι καλιά αλλ αμφοτεροι 

επί ταχύτητι’ ό μέν ποδών, ό δε πτερών και συ τοινυν, μη εν τοαπεζη και 

περιβολαιοις καί άπορίρ μέγα φρόνησης* άλλ’ επί χρηστότητι και ευποιιφ- 

Οΰ πάσαι έπαινεταί πτωχίαι* άλλ’ αί εκ προαιρέσεως κατά τον εΰαγγελικόν 

σκοπόν κατωρθωμέναι. Πολλοί μέν γάρ πτωχοί τή περιουσίά πλεονεκτικώτα- 

τοι δέ τή προαιρέσει τυγχάνουσιν* οΰς οΰχ ή ενδεια σώζει, αλλ ή προαιρε- 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος Κ©' 10 
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σις κατακρίνει. "Ωσπερ τοΐς μεθΰουσιν αφορμή του πίνειν ή προσθήκη του 
οίνου γίνεται, οΰτω και οϊ νεόπλουτοι πολλά κτησάμενοι πλειόνων επιθυ- 

μοΰσι, τφ αεί προστεθειμένφ την νόσον τρέφοντες' και περιτρέπεται αΰτοΐς 
η σπουδή προς τό εναντίον- ου γάρ ευφραίνει τά παρόντα τοσαΰτα δνται 
οπού οδυνά τά άλλότρια, μή αυτών δντα». 

32 (σ. 175). «Πίναξ ακριβής του εν κεφαλαίοις κδ' κατά α, β, β' βιβλίου 
του αΰτοΰ οσίου πατρός ήμών Πέτρου του Δαμασκηνού». 

33 (σ. 176). «Του οσίου πατρός ήμών Πέτρου του Δαμασκηνού, Λόγοι 
συνοπτικοί κδ', πλήρεις ό'ντες πνευματικής... εισί δε κατά άλφάβητον». 

3 Α ρ χ. Αρχή πάντων τών γραμμάτων... 
34 (σ. 178). «Του αΰτοΰ, Λόγος δεύτερος». 

Ά ρ χ. Βουλόμενος δ όσιος... 
35 (σ. 182). «Του αΰτου, Λόγος γ'». 

"Λ ρ χ. Γαστριμαργία έστί... 
36 (σ. 185). «Του αΰτοΰ, Λόγος δ'». 

Άρχ. Δήλον οτι ή ευσέβεια... 

37 (σ. 189). «Του αΰτοΰ, Λόγος ε'». 

Άρχ. Είπεν δ Κύριος, δ ύπομείνας εις τέλος... 
38 (σ. 193). «Του αΰτοΰ, Λόγος ς'». 

Αρχ. Ζωή έστί ελπίς αμέριμνος... 

39 (σ. 197). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ζ'». 

’Άρχ. Ή προσπάθεια γίνεται... 
40 (σ. 201), «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος η'». 

’Άρχ. Θεφ διαπαντός προσέχει... 
41 (σ. 205). «Λόγος θ'». 

’Άρχ. "Ινα μή δοκή τις... 
42 (σ. 208). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ι'». 

’Άρχ. Κυρίως δ ταπεινόφρων... 

43 (σ. 212). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ια'». 

’Άρχ. Λίαν έστί καλόν... 
44 (σ. 218). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ιβ'». 

’Άρχ. Μή νέκρωσιν δ νοΰς... 
45 (σ. 220). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ιγ'». 

’Άρχ. Νοητή μεν γίνεται... 
46 (σ. 222). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ιδ'». 

’Άρχ. Ξένον πράγμα καί παράδοξον... 

47 (σ. 224). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ιε'». 

Άρχ. Ό βουλόμενος εΐπεΐν... 
48 (σ. 226). «Τοΰ αΰτοΰ. Λόγος ις·'». 

’Άρχ. Πάντα μέν όσα... 
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49 (σ. 228). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ιζ'». 

Άρχ. 'Ραον μέν έστι... 
50 (σ. 229). «Λόγος ιη’». 
Άρχ. Σωφροσύνη έστί φρόνημα σώον·.. 

51 (σ. 230). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος ιθ'». 

’Άρχ. Τό τής ανδρείας ιδίωμα... 

52 (σ. 231). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος κ'». 

Άρχ. 1 Υμνείται δ Θεός... 
53 (αυτόθι). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος κα'». 

Άρχ. Φάσκων δ Κύριος... 
54 (σ. 233). «Λόγος κβ'». 

Άρχ. Χαίρετε έν Κυρίορ... 
55 (σ. 236). «Τοΰ αΰτοΰ, Λόγος κγ'». 

’Άρχ. Ψάλατε συνετώς... 
56 (σ. 242). «Λόγος κδ'». 

Άρχ. "Ω, πόσα δάκρυα... 
Έν τελεί : «Κάμοί τφ γεγραφότι ϊλεων γενέσθαι τον Θεόν πρεσβεΰων, 

ώ άναγνώστα καί άγωνιστά, μή έλλείπης δέομαι σου». 

Έκάστου λόγου προηγείται προλογίσκος διά στίχων. 
Τό βιβλίον τοΰ άγ. Πέτρου τοΰ Δαμασκηνοΰ έξεδόθη έν «Φιλοκαλίρ» 

κατά τήν προγραφεΐσαν τάξιν. 
ΕΙτα φΰλλον έν άγραφον, μεθ’ ό : 
57 (σ. 259). «Τοΰ άββά Ήσαΐου, Περί εντολών πιστών, καί οικοδομής 

τών θελόντοον μετ’ ειρήνης άσκήσαι μετ’ άλλήλων». 

’Άρχ. Έάν περιπατήτε μετ’ άλλήλων... 
58 (σ. 266). «Τοΰ δσίου Πέτρου, μαθητοΰ τοΰ άββά Ήσαΐου, είς τό 

πρόσεχε σεαυτφ». 
’Άρχ. Πρόσεχε σεαυτφ ακριβώς... 
59 (σ. 270). «Τοΰ μεγάλου Βασιλείου». 

Άρχ- Τό τελεώτατον έργον... 
60 (σ. 273). «Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Αθανασίου αρχιεπισκόπου 

Αλεξάνδρειάς, Λόγος προς τους άποταξαμένους». 

Άρχ. Αδελφέ μου, εϊ αποτάξω τφ κόσμφ... 
61 (σ. 274). «Έκ τοΰ μεγάλου Βασιλείου πάνυ ωφέλιμα». 

’Άρχ. Πολ?ιθύς τών ανθρώπων άκήκοα... 
62 (σ. 276). «Στεφάνου τοΰ Σαβαΐτου, Έντολαί τοΐς άποτασσομένοις». 

Άρχ. Πρώτον μέν μή έχε κοινωνίαν... 
63 (σ. 277). «Περί φαντασιών καί έκτυπωμάτων τοΰ νοΰ, καί τών τής 

πλάνης καί τής αλήθειας σημείων καί τίνα τά τής πλάνης σημεία»... 

’Άρχ. Ήσυχάζων καί μόνως... 
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“Επεται: «Άρα καί τίνα τά της αλήθειας σημεία». 

64 (σ. 285). «Του εν αγίοις πατρός ημών Συμεών του νέου θεολόγου, 
Περί αρχής βίου^ λίαν επωφελούς καί σωτηρίου. Άρμοζούσης της άρτι τφ 
κοσμορ και τοΐς έν κόσμφ άποτασσομένοις». 

°Άρχ· Πας άνθρωπος, αδελφοί... 

65 (σ. 295). «Γοΰ εν αγίοις πατρός ημών ούρανοφάντορος Βασιλείου, 

αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας, Λόγος περί άσκήσεως καί πώς δει 
κοσμεΐσθαι τον μοναχόν». 

Αρχ. Δει τον μοναχόν προ πάντων... 

66 (σ. 297). «Σχόλια εις τον περί άποταγής πρώτον λόγον του αγίου 

Ιωάννου του τής Κλίμακος* εί θέλεις ό άναγινώσκων εύχερώς εΰρίσκειν του 

κειμένου τάς ερμηνείας, μή τά τοιάδε ή τοιάδε σημεία ζητεΐν* άλλα τά κατά 

στοχεΐον από τής μονάδος άχρι τής έκατοντάδος αναβιβαζόμενα». 

Αποταγή πρώτη ή τών πραγμάτων απαλλαγή, δευτέρα δέ καί 
τρίτη, ή τών παθών καί τής άγνοιας. Άλλο. Ταδίως τις βουληθείς τών 

πραγμάτων, οΰκ δλίγφ δέ καμάτιρ τών προς αυτά παθημάτων... 

67 (σ. 307). «Περί άπροσπαθείας, ήγουν τής λύπης σχόλια, λόγος 
δεύτερος». 

Άρχ. “Οστις έν άπαθεία καί συμπαθείς... 

68 (σ. 312). « Αρχή του τρίτου λόγου, ήγουν περί ξενητείας, συγγενών, 

κτημάτων, χρημάτων, βρωμάτων, παθών, μετεωρισμών, τόπων δόξης καί 
τών λοιπών». 

Έ ρ χ. Ξένος έστί ό κατά διάνοιαν... 

69 (σ. 316). «Αρχή τών σχολίων του περί υποταγής δ' λόγου». 

Αρχ. “Ητοι προς τούς άγωνιστάς... 

70 (σ. 345). «Αρχή τού πέμπτου λόγου σχολίων περί μετάνοιας». 

“Αρχ. Μετάνοια έστί... 

71 (σ. 352). «Αρχή τών του έκτου λόγου σχολίων* περί μνήμης 
θανάτου». 

“Αρχ. Ή τού θανάτου, φησίν, έννοια... 

72 (σ. 354). « Αρχή τών σχολίων τού εβδόμου λόγου* περί χαράς καί 
πένθους». 

Αρχ. Συμπάθειαν τήν υπέρ τών άμαρτανόντων... 

73 (σ. 361). «Αρχή τού ογδόου λόγου σχολίων». 

’Ά ρ χ. Όργή έστί... 

74 (σ. 366). «Αρχή τών τού έννάτου λόγου σχολίων* περί μνησικακίας». 
’Άρχ. “Ορα ακριβώς... 

75 (σ. 369). «Αρχή τών τού δέκατου λόγου* περί καταλαλιάς». 

“Αρχ. Άπηρυθριασμέναι εϊσι νεάνιδες... 

76 (σ. 371). «Αρχή τών τού ενδεκάτου λόγου σχολίων* περί πολυλογίας». 
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’Άρχ. Καί έν αύτοΐς, φησί, τοΐς δοκούσι... 

77 (372). «Αρχή τών τού ιβ' λόγου σχολίων" περί ψεύδους». 

“Αρχ. Οί άκροώμενοι, βαθμός τις... 
78 (σ. 373). «Αρχή τών τού ιγ' σχολίων* περί ακηδίας». 

’Άρχ. “Οτι ή ακηδία... 

79 (σ. 375). Αρχή τών τού ιδ' λόγου σχολάν * περί γαστριμαργίας». 

’Άρχ. Όκτώ είσι πάντες οι γενικώτατοι... 
80 (σ. 385). Αρχή τών τού ιε' λόγου σχολίων* περί γαστριμαργίας». 

’Άρχ. Άμιλ?να, τό άμιλλάσθαι... 
81 (σ. 399). «Αρχή τών τού τμήματος σχολίων* τού περί φιλαργυρίας 

λόγου ις·'». 

’Άρχ. Πλάτων τούς φιλάργυρους... 
82 (σ. 400). «Αρχή τών τού έξ καί δεκάτου λόγου σχολίων* περί ακτη¬ 

μοσύνης». 

’Άρχ. Ακτημοσύνη έστί νοητή... 
83 (σ. 401) «Αρχή τών σχολίων τού επτακαιδεκάτου λόγου». 

’Άρχ. Αναίσθητος έστιν... 

84 (σ. 402). «Αρχή ιη' λόγου σχολίων* περί ύπνου». 

Άρχ. “Εστιν δ ύπνος... 
85 (σ. 403). «Αρχή τών τού ιθ' λόγου σχολίων* περί αγρυπνίας». 

Άρχ. Ούχί ή στάσις έστίν, ή όλη αγρυπνία... 

86 (σ. 405). «Αρχή τών τού κ' λόγου σχολίων* περί τής άνανδρου 

δειλίας». 
Άρχ. Ό παρεΐναι πιστεύων τον Θεόν... 
87 (σ. 405). «Αρχή τών τού εικοστού πρώτου λόγου σχολίων* περί 

κενοδοξίας». 

Άρχ. Ό τής κενοδοξίας λογισμός... 

88 (σ. 415). «Αρχή τών τού κβ' λόγου σχολίων». 

Άρχ. Ζητητέον πώς έν άρχαΐς... 
89 (σ. 421). «Περί τών ανέκφραστων λογισμών τής βλασφημίας λό¬ 

γος κγ'». 
Άρχ. Χαλεπής ρίζης... ["Επονται τά τούτου σχόλια]. 

90 (σ. 426). «Αρχή τών τού κδ' λόγου σχολίων». 

Άρχ. Φύσις θυμού... 

91 (σ. 428). «Αρχή τών τού κε' λόγου σχολίων* περί ταπεινοφροσύνης». 

Ά ρ χ. Μίαν αΐσθησιν είναι φυσικήν τής ψυχής αυτή ή τής αγίας ημών 

Τριάδος έκδιδάσκει ενέργεια... 

92 (σ. 436). «Αρχή τών τού κς-' λόγου σχολίων». 

Άρχ. Αΐσθησις έστί νοός, ακριβής... 

93 (σ. 476). «Αρχή τής έν επιτομή άνακεφαλαιώσεως σχολίων». 
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Ά ρ χ. Σημεϊον ότι σχολάζει ό νους... 

94 (σ. 482). «Αρχή των τοΰ εικοστοί) εβδόμου λόγου σχολίων" περί 
ήσυχίας». 

"Αρχ. "Ωσπερ εν άπασι... 

95 (σ. 498). «Αρχή των τοΰ κη' λόγου σχολίων». 

Αρχ. Μή παρρησιάζου, καν καθαρότητα κέκτησαι... 

96 (σ. 503). «Αρχή των τοΰ κθ' λόγου σχολίων" περί άπαθείας». 

Αρχ. Τίς ό γευσάμενος αυτής... 

97 (σ. 504). “Αρχή τοΰ τριακοστου λόγου σχολίων». 

"Αρχ. Ή πίστις έστί, θΰρα... 

Τά ανωτέρω σχόλια, ή μάλλον τα συμπίπτοντα τοΐς λόγοις τοΰ Κλίμακος 

μέρη, εΐναι είλημμέναι εκ λόγων διαφόρων πατέρων, οίον: Βασιλείου τοΰ 

Μεγάλου, Γρηγοριου τοΰ Θεολογου, Χρυσοστόμου, Ρρηγορίου Νΰσσης, 

Εΰαγριου, Συμεών νέου Θεολόγου, Διαδόχου, Κλήμεντος Στρωματέως, 
Γαβριήλ ήσυχαστοΰ Λάτρου κ.ά. 

98 (σ. 508). «Συμεών τοΰ νέου Θεολόγου». 

"Αρχ. ’Άδειαν ευρών ό διάβολος... 

99 (αυτόθι). «Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου, 

Περί νηστείας καί προσευχής». 

"Αρχ. Φησίν ό θείος απόστολος... 

Άμφότερα αποσπάσματα. 

100 (σ. 511). «Τοΰ οσίου πατρός ήμών Βαρσανουφίου, Περί τοΰ πώς 

δει καθίσαι εν τφ κελλίφ’ καί περί θεωρίας κατ’ ερώτησιν καί άπόκρισιν». 

Ακολουθούν αί ερωταποκρίσεις. 

Ιό βιβλιον τών τοΰ αγίου Βαρσανουφίου ερωταποκρίσεων, συναθροι- 

σθεισών καί ταςινομηθεισών υπό Νικοδήμου Αγιορείτου, ετυπώθη Ένε- 
τίησιν 1816. 

101 (σ. 521). «Έκ τής β βίβλου τοΰ οσίου καί θεοφόρου πατρός ήμών 
Έφραίμ" συλλογή λίαν ωφέλιμος». 

Αρχ. Αθλιος καί ταλαίπωρος... 

Ιδε σχετικά, άριθ. 1 τοΰ άνά χεΐρας καταλόγου. 

102 (σ. 529). «Ίωάννου τοΰ Δαμασκηνού». 

"Αρχ. Μακάριοι γάρ αληθώς... 

103 (σ. 530). «Τοΰ έν άγίοις Συμεών τοΰ νέου Θεολόγου, Στίχοι λίαν 
ωφέλιμοι». 

Α ρ χ. Άφες κόσμου άπαντα καί τά έν κόσμω... 

Οί στίχοι ούτοί εΐσιν ό δέκατος ένατος λόγος ό διά στίχων Συμεών τοΰ 

νέου Θεολόγου· τοΰτου ή βίβλος εξεδόθη, Ένετίησιν 1790, παρά Νικολάφ 
Γλυκεΐ τφ έξ Ίωαννίνων, καί εν-Συρω κατά τό 1886. 

104 (σ. 531). «Τοΰ οσίου Νείλου». 
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"Α ρ χ. Καν μηδείς διφκησε τύραννος, άλλ’ όμως γενοΰ έτοιμος εις μαρ- 

τΰριον... 
105 (σ. 532). «Τοΰ οσίου πατρός ήμών άββά Θαλασσίου τοΰ Λίβυος 

καί Αφρικανού' περί αγάπης καί εγκράτειας, καί τής κατά νοΰν πολιτείας" 

προς Παΰ?ιθν πρεσβΰτερον" εκατόντάς προχη, ής ή άκροστιχίς ήδε: 'πνευμα- 

τικφ άδελφφ καί άγαπητφ κυρίφ Παΰλφ Θαλάσσιος" τφ μεν φαινόμενό^ ησυ¬ 

χαστής* τή δέ άληθείφ πραγματευτής κενοδοξίας5». 

’Άρχ. Πόθος προς Θεόν... 
106 (σ. 537). «Τοΰ προς τον αυτόν, έκατοντάς δεύτερα, ής ή άκροστι¬ 

χίς ήδε: 'εΰξαι υπέρ έμοΰ, αδελφέ τιμιώτατε" οτι μεγάλα κακά προσδοκώ 

άξια τής έμής προαιρέσεως" λΰπας τή ψυχή καί δδύνας τφ σώματΓ». 

’Άρχ. Εί θέλεις ύφέν τών κακών... 

107 (σ. 543). «Τοΰ αΰτοΰ περί τών αυτών, έκατοντάς τρίτη, ής ή άκρο¬ 

στιχίς ήδε : 'πλήν κακά κυρίως οΰ τήν σάρκα μέν κακοΰντα, τήν δε ψυχήν 

καθαίρονται, τά δέ τήν συνείδησιν λυποΰντα, τέρποντα δέ τήν σάρκα3». 

’Άρχ. Περί τοΰ φύσει άγαθοΰ... 
108 (σ. 549). «Τοΰ αΰτοΰ περί τών αυτών έκατοντάς δ\ ής ή άκρο¬ 

στιχίς ήδε : 'δμως οΰν καί έκ τών κυρίως κακών, καί τών μή κυρίως νομι- 

ζομενών δέ, εΰξαι έκτενώς προς Κύριον τον Θεόν ήμών λυτρωθήναι ήμάς». 

’Άρχ. Ό τής προς τήν σάρκα φιλίας... 
Έτυπώθησαν καί αί 4 εκατοντάδες τοΰ οσίου Θαλασσίου έν τή «Φίλο- 

καλίφ» ώς ώδε έχουσι. 
109 (σ. 557). «Τοΰ άββά Βαρσανουφίου». 

’Άρχ. Έκτος κόπου καί ταπεινώσεως... 

110 (σ- 558). «Τοΰ άββά Διαδόχου». 

’Άρχ. "Οταν σχεδόν άπαντα τά πάθη νικήση... 

111 (σ. 561). «Γρηγορίου μοναχοΰ τοΰ Σιναΐτου». 

’Άρχ. Ό κατά μόνας καθήμενος... 
112 (σ. 562). «Λόγος περί τών μοναζόντων κατά μόνας, ήτοι άναχο)ρη- 

τών, καί διά ποιων τρόπων τοΰτο ποιοΰσιν, ότι πολλοί ε’σί τροποι τής ανα- 

χωρήσεως, καθώς δηλοΰνται κατ’ όνομα" έν φ καί περί τών έν συνοδίςι δια- 

γόντων». 

’Άρχ. Παρέβαλε ποτέ τις άδελφός... 

113 (σ. 568). «Συμεών τοΰ νέου Θεολόγου». 

’Άρχ. Λέγει 6 Δαυίδ... 
114 (σ. 570). «Τοΰ οσίου πατρός ήμών Νείλου προς τους οκτώ λογι¬ 

σμούς ύποθήκαι». 
Έπονται άναπτΰξεις «περί γαστριμαργίας, περί πορνείας, περί φι?^αρ- 

γυρίας, περί οργής, περί λύπης, περί ακηδίας, περί κενοδοξίας, περί υπερη¬ 

φάνειας». 
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115 (σ. 584). «Λόγοι του αββά Μωϋσέως τοΰ εν σκήτη προς τον άββάν 
ποιμένα προτραπέντος παρ’ αύτοΰ γράψαι». 

Άρχ. Πρώτον μέν άσπάζομαι... 

116 (σ. 597). «Του αύτοΰ αββά Μωϋσέως, Λόγοι περί καταστάσεως 
αρχαρίου μονάχου». 

Λρχ. Πρώτον μέν την έν παντί πράγματι... 

Έπονται αποσπάσματα τινα εξ ασκητικών λόγων διηρημέναι εις η' κεφ. 

117 (σ. 614). «Περί λόγου ωφελίμου και σιωπής εύλογου». 

Λρχ. Ό θέλων εύαρεστήσαι Θεφ... 

Επισυνάπτονται ωσαύτως σχετικά τινα αποσπάσματα εκ διαφόρων πατέ¬ 

ρων ειλημμένα, οίον αγίου Βαρσανουφίου, Χρυσοστόμου, άγιου Αθανα¬ 
σίου κ.ά. 

118 (σ. 624). «Περί τών άγιων νηστειών». 

Άρχ. Έν τφ νόμφ προσέταξεν ό Θεός... 

119 (σ. 628). «Περί τοΰ μή όφείλειν τινα στοιχεΐν τή ϊδίρι γνώμη». 

Αρχ. Έν ταίς παροιμίαις λέγει... 

Τεμάχια λόγων εκ διαφόρων πατέρων καί ΐδί<? Γρηγορίου Διαλόγου, 

Ισαακ Συρου, αγ. Βαρσανουφίου κ.ά. μετ’ έριοταποκρίσεων. 

12° (σ. 644). «Τοΰ μεγάλου Βασιλείου έκ τής προς Καισάριον επιστο¬ 

λές, περί τής ίεράς κοινωνίας». 

’Αρχ. Τό άναγκάζεσθαι τινά... 

Άκολουθοΰσιν «έκ τοΰ βίου τοΰ όσιου Λουκά, τοΰ αγίου Μαξίμου» 

ποικίλα κεφάλαια μετά τής άναλόγου εκάστου ερμηνείας, μεθ’ ά: Αναστα¬ 

σίου τοΰ Σιναΐτου, τοΰ αγίου Διαδόχου, Ισαάκ, Μάρκου, Μακαρίου Αιγυ¬ 

πτίου, έκ τής ερμηνείας τών ψαλμών, τοΰ αββά Μάρκου, τοΰ άγιου Μαξίμου, 

τοΰ άγιου Έφραίμ», αποσπάσματα έξ έκδοθέντων κατά τό πλεΐστον λόγων. 

121 (σ. 688). «"Οτι ού δει τής μονής άναχωρεΐν έν ή τελειωθήναι τφ 
Χριστφ συνετάξω». 

Αρχ. ’Έλεγεν ή μακαρία Συγκλητική... 

Έπονται «τοΰ άγιου Μαξίμου — Παλλαδίου — τοΰ αββά Ισαάκ» σχε¬ 
τικά! μαρτυρίαι. 

122 (σ· 690). «Οτι ή ταπεινοφροσύνη καί μόνη δύναται σώσαι τον 
άνθρωπον». 

"Αρχ. Ήρωτήθη ό άββάς Αογγΐνος... 

Ο λογος ηρανισθη εκ διάφορων πατερικών αποφθεγμάτων. 

123 (σ. 695). «Ότι ο! εύτελίζοντες εαυτούς, εντιμότεροι παρά Θεφ». 

’Αρχ. Λέγεται περί τοΰ αββά παμβώ... 

Ό λόγος εξ αποσπασμάτων τοΰ αββά Ισαάκ, τοΰ αββά Ήσαΐου, τοΰ 
αββά Μάρκου, τοΰ αββά Ζωσιμά, τοΰ άγιου Διαδόχου κ.ά. 

124 (σ. 701). « Οτι δει έν παντί καιρφ άγρυπνεΐν». 
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Ερανίσματα αββά Ήσαΐου, τοΰ αγίου Ισαάκ κ.ά. 

125 (σ. 708). «Ότι δει τον μοναχόν μηδέποτε τής άσκήσεως ένδιδόναι». 

Επίσης αποφθέγματα άγ. Αντωνίου, αββά Άγάθωνος, αββά Αρσε¬ 

νίου, Άντιόχου τοΰ Πανδέκτου, αββά Ήσαΐου, τοΰ αββά Μάρκου, μεθ’ά: 

«τις ή έκ τής εγκράτειας ωφέλεια, τις ή κατά λόγον άσκησις καί εγκράτεια 

δτι δεί γενναίως προς την ακηδίαν άνθίστασθαΓ περί τής έξ ασθενειών ωφέ¬ 

λειας· δτι μεγίστη έν άρεταις ή διάκρισις, καί αδιακρίτως γινόμεναι ούκ ωφε- 

λοΰσιν' δτι ή υιοθεσία ούκ έξ έργων άλλ’ έκ τής θείας χάριτος γίνεται τις ή 

εκ τών πειρασμών αιτία καί ή έκ τούτων ωφέλεια καί τις ή διαφορά», πάντα 

έρανισθέντα έκ λόγων τών ως άνω μνημονευθέντων άγ. Πατέρων. 

126 {σ. 749). «Τοΰ έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου, αρχιεπισκόπου 

Καισαρείας Καππαδοκίας ούρανοφάντορος τοΰ μεγάλου, Όμιλία εις πρόσεχε 

σεαυτφ». 

’Άρχ. Τοΰ λόγου την χρήσιν... 

Έκδεδομένη. 

127 (σ. 760). «Τοΰ αύτοΰ, Λόγος περί πίστεως». 

’Άρχ. Θεοΰ τοΰ άγαθοΰ χάριτι... 

Έκδεδομένη. 

128 (σ. 769). «Τοΰ αύτοΰ, Επίλογος εις τά ηθικά παραινετικός». 

’Άρχ. Καλά μέν τά τοΰ βασιλέως... 
129 (σ. 773). «'Ωραίος πάνυ ούτος ό λόγος. Τφ πολυποθήτφ τέκνφ 

Νικολάφ παρά Μάρκφ μοναχφ». 

’Άρχ. Έπειδήπερ προόην... 
Έν τέλει: «'Ιστέον, δτι έλειπής ό λόγος ούτος»1 καί: «Έγράφη τό 

παρόν διά συνδρομής τοΰ παπά Ανθίμου». 

Φύλλον έν άγραφον, μεθ’ δ: 

130 (σ. 789). «Στίχοι τής ίεράς προσοχής τοΰ νέου Θεολόγου». 

"Επονται 14 στίχοι Συμεών τοΰ νέου Θεολόγου, ο™ ή αρχή: 

Όστις βούλεται τό φώς έκεινο βλέψαι... 
Μεθ’ οΰς : Μέθοδος τής ίεράς προσευχής καί προσοχής Συμεών τοΰ νέου 

θεολόγου- Νικηφόρου μοναχού, Λόγος περί φυλακής καρδιας* Νικηφόρου τοΰ 

αύτοΰ ετερος’ ειτα: τοΰ αββά Νείλου κεφάλαια- τοΰ αύτοΰ, Λόγος ασκητι¬ 

κός προς ησυχάζοντα" τοΰ αύτοΰ, περί καταστάσεως έγγιξούσης τή απαθείς 

τοΰ αύτοΰ, Έκ τοΰ λόγου του προς θαυμάσιον μονάζοντα. 

Έν τέλει: «Έγράφη κατά τό ,αψνα' (=1751), έν Ιουλιφ μηνι διά 

συνδρομής καί δαπάνης τοΰ παπά κυρ Άνθιμου». Έν δέ τή αρχή, έν παρα- 

φύλλφ, επί μέν τής α' δ'ψεως τάδε: «ό παρόν πέτρος δαμασκηνός ύπύρχεν 

έμοΰ άνθήμου Ίερομονάχου, καί τό αφιέρωσα εις τό κυριακον τής θεοπρομη- 

τορος άγιας καί δικαίας Άννης, καί μηδείς αύτό αποξένωση έκεΐθεν, ΐνα μή 

ύποπέση ταΐς άραΐς τών πατέρων, καί ως ιερόσυλος κατακριθή». 
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Επι δε της β απόσπασμα «εκ τοΰ λόγου τοΰ διδασκάλου μακαρίου, όπου 
γράφει εις ττ σωτήριον πάθος τοΰ κυρίου ημών ιησού Χρίστου»; 

Στάχωσις νέα, βυρσίνη. 

90 9 

Χαρτ. 8 μεγ., 0,31X0,21, φύλλ. 228, XVI. 

Μιχαήλ Γλνκα, Εηιατολαϊ Φεολογικαι νδ'. 

1 (φ. 5). «Μιχαήλ γραμματικού τοΰ Γλυκά* τφ τιμιωτάτφ μοναχφ καί 

στυλίτη κυρίφ Ιωάννη τφ Σιναΐτη' εΐ χρή συγκαταβαίνειν τοΐς πταίσασι* 

και μη κατα λόγον αΰτοίς έπιτιμάν τον προσήκοντα». 

Αρχ. Και τοΰτο μετά των άλλων, ώ θεία καί ιερά κεφαλή... 

2 (φ. 9). «Τφ άγίφ μοι δεσπότη τφ σεβαστοκράτορι κυρίφ Μανουήλφ 

τφ Κομνηνφ ει χρη προσεχειν τοΐς λέγουσιν δτι πρόσκαιρον είχε τό σώμα 

ό ^ Αδάμ καταρχάς* καί δτι φυσικοΐς ύπέκειτο καί προ τής παραβάσεως 
πάθεσιν». 

Αρχ. Οτι μέν οΰν ό πρώτος εκείνος άνθρωπος... β 

3 (φ. 19, β ). «Τφ αΰτφ’ περί του τίνος ενεκεν ό διάβολος διά τοΰ δφεως 

καί ου δι9 ετέρου τίνος τών ζφων προσέβαλε τφ Άδάμ* καί τέως πόθεν δήλον 

οτι^διά του δφεως, τής γραφής οπουδήποτε μή σαφώς τοΰτο λεγοΰσης' καί 
εΐ αληθές, τίνος ενεκεν ή γραφή τοΰτο τέλεον άπέκρυψεν». 

°Α ρ χ. Επειδή τοΰ σωτήρος ημών... 

4 (φ. 21). «Ιφ αΰτφ' περί τοΰ οποίαν τήν φΰσιν τά τών ανθρώπων 

σώματα εκ νεκρών εγερθήσονταΓ καί εΐ βρώσιν εσθίειν μέλλουσιν ώς τινες 
έπιφέρουσιν». 

’Άρχ. Κύριος ημών Ίησοΰς Χριστός... 

5 (φ. 28). « Ετι καί τοΰτο ήπόρηται, εΐ άρσεν καί θήλυ τά τών ανθρώ¬ 

πων εγείρονται σώματα εν τή άναστάσει». 

Άρχ- Έφ* οις ήπόρησας όσιώτατε άνερ... 

6 (φ. 39, β ), «Τφ αΰτφ' εΐ χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν δτι οΰ γνωρί- 

σωσιν άλλήλους οΐ αναστησόμενοι τότε άνθρωποι* οι δε* γνωρίσουσι δικαίους 
μεν οι αμαρτωλοί οΰ μήν άνάπαλιν». 

Αρχ. Ει δέ τις καί περί τοΰ γενησομένου... 

7 (φ. 44). «Τφ τιμιωτατφ μοναχφ κυρίφ Ήσαΐα* περί τοΰ είτε προ- 

κόπτειν οι δίκαιοι μέλλουσι κατά γε γνώσιν καί δόξαν, είτε καί μή μετά τήν 
έκεΐσε άποκατάστασιν». 

Αρχ. Πρώτον μέν επί τοΰτοις... 

β ® 47). «Τφ αυτφ ει χρη προσεχειν τοΐς λέγουσιν δτι φθαρτός εστιν 

ο παράδεισος, ^καί δτι μετά σταυρόν αΰτίκα ούκ εΐσήλθεν εις αυτόν ό ληστής». 

3 Α ρ χ. Εΐ δέ καί περί αΰτοΰ... 
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9 (φ. 52, β'). «Τφ αΰτφ, Περί τοΰ όποιος ήν απαρχής ό Άδάμ κατά γε 

δόξαν καί λαμπρότητα». 

’Άρχ. Εΐ δέ καί τοΰτο μαθεΐν επιζητείς... 
10 (φ. 54, β'). «Τίνος ενεκεν έν έσχάτοις καιροΐς έσαρκώθη ό Κύριος' 

καί διατί μή πολλφ πρότερον εις τον κόσμον έλήλυθε* καί γάρ εΐ προλαβων 

έποίησε τοΰτο, οΰκ έξ άγνοιας ό απειροπληθής εκείνος λαός έν άσεβεία κατέ¬ 

λυσε τήν ζωήν»· 
"Αρχ. Καί τοΰτο δέ τοΰ κραταιοΰ... 
11 (φ. 56). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Γρηγορίφ τφ Άκροπολίτη 

περί τοΰ είτε σφαιροειδής εστιν καί ακίνητος ό οΰρανός είτε καί μή κατά τον 

θειον Χρυσόστομον». 

’Άρχ. "Οτι μέν οΰν ό τήν γλώτταν χρυσούς... 
12 (φ. 61). «Έτι καί τοΰτο ήπόρηται* εΐ κατά τήν πρώτην ημέραν 

παρήγαγε τό φώς ό Θεός, τίνος ενεκεν κατά τήν τετάρτην τούς φωστήρας 

έδημιούργησεν». 

’Άρχ. Ό μέν οΰν χρυσορρήμων... 
13 (φ. 63). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Ήσαΐ<? εΐ κατ’ εικόνα Θεού 

ο ήμέτερος έκτισται νοΰς, πώς έν τφ μέν συνετός ό τοιοΰτος έστίν* έν τφ δέ 

ασύνετος* καί τίνος ενεκεν έν εΐδει καί ήλικίςι καί τοΐς λοιποΐς προς άλλήλους 

διενηνόχασιν άπαντες». 

’Άρχ. "Οτι μέν οΰν κατ’ εικόνα... 

14 (φ. 65). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί τοΰ πώς δει προς Ιουδαίους απαντάν, 

ήνίκα καί μάλλον έκεΐνοι τό κατά Χριστόν έπιχειροΰσι διαστρέφειν μυ¬ 

στήριον». 

’Άρχ. Τοιοΰτόν τι πάσχειν εοικας... 
15 (φ. 83). «νΕτι τοΰτο ήπόρηται* εΐ τό τών έβραίων γένος έν έσχα¬ 

το ις έπιστρέψει πρόν ήν». 

’Άρχ. "Οτι δέ καί προσελεύσεται... 
16 (φ. 84, β'). «Έπεξήγησις τών έν τφ θείφ τελουμένων λουτρφ». 

’Άρχ. Εΐ δέ κατά τό θειον λουτρόν... 
17 (φ. 85, β'). «’Έτι καί τοΰτο ήπόρηται* εΐ τά μετά τήν δωδεκαετίαν 

αΰτίκα παρ’ ημών πλημμελούμενα εις κρίσιν αχθησονται». 

’Άρχ. "Οτι μέν οΰν ό ήμέτερος νους..· 
18 (φ. 87). «Έτι καί τοΰτο ήπόρηται* περί τών γιγάντων έκείνων, είτε 

μόνον εΰσθενεΐς ΰπήρχον* είτε καί υπερμεγέθη σώματα έ'φερον». 

’Άρχ. Ό μέν οΰν θειότατος Κύριλλος... 
19 (φ. 88). «’Έτι καί τοΰτο ήπόρηται- είτε προαγορευειν το μελ?^ον οι 

δαίμονες δύνανται, είτε καί μή». 

’Άρχ. Τοΰ προφήτου καί βασιλέως Δαβίδ... 
20 (φ. 90 β'). «Τφ πανσεβάστφ σεβαστφ κυρφ Κωνσταντίνφ τφ Παλαιό* 
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λόγ(ρ·^ ε! χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν δα ό μέγας Παύλος εις έστι των ιβ' 
του Χρίστου μαθητών». 

Α ρ χ, Εί δέ καί περί τοΰ μακαρίου Παύλου-.. 

21 (φ. 91, β ). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Όνουφρίορ περ'ι της τετρα- 

μόρφου οπτασίας ην ο προφήτης ειδεν 'Ιεζεκιήλ* καί δπως αυτήν εις τούς 
τέσσαρας εύαγγελιστάς έξελάβοντο». 

22^(φ.^93). «Τφ μεγαλενδοξοτάτφ κυρφ Άνδρονίκφ τφ Παλαιολόγφ* 

περί τοΰ πώς δ -θεολόγος λαμπροτέραν των φώτων την ή μέραν εκαλεσε τής 

Χριστού γεννήσεως' ήν ό χρυσορρήμων μητρόπολιν ονομάζει τών εορτών». 

Α ρ χ. Ει δέ και σύ μετά τών άλλων... 

23 (φ. 94). «Τφ αμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Άλυπίφ τφ έγκλείστφ* περί 
τοΰ τις τε και πόθεν ή κατά την αγίαν τοΰ Χριστοΰ γέννησιν τεσσαρακοστή* 

καί διατί συν τφ τρίτφ γάμφ, μη καί τέταρτος συγκεχώρηται». 

Αρχ. Πολλοί μέν ούν... 

, ^ ίφ’* 98’ ^)· <<ΤΦ τιμιωτάτφ μοναχφ, κυρφ Μελετίφ τφ Κριτοπόλει 
ε·- Χ0η προσέχειν τοΐς λέγουσιν, δτι ούκ έπάναγκες ήμΐν τό εν Τετραδοπα- 
ρασκευαΐς νηστεύειν». 

Αρχ. Ό Κύριος ημών Ιησούς Χριστός... 

25 (φ. 101, β'). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ ΉσαΐςΤ εΐ χρή κρέας 
εσθιειν εν ημέρα Τετράδι τυχόν ή Παρασκευή δεσποτικών εμπιπτουσών εορ¬ 

τών* καί εί έπάναγκες ήμΐν τοΰτο καθά τινες οίονται». 

Αρχ. Καί σήμερον έρωτηθέντες... 

26 (φ. 106). «Τώ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Νείλφ' εί χρή προσέχειν 

τοΐς λέγουσιν, δτι μετά τό έξεικονισθήναι τό έ'μβρυον τήν νοεράν ψυχήν 
δέχεσθαι εΐωθεν». 

Αρχ. Καί περί μέν τών έξωθεν... 

27 (φ. 108, β'). «Τφ αύτφ’ περί τοΰ τί χρή καί λέγειν περί τής εξόδου 

των εν Κυρίφ τελευτών των καί δπως αυτοί τών ώδε απαίρουσΓ καί δτι 
τοΰ αμαρτανειν ημεΤς έσμεν αίτιοι ου μήν ή φΰσις αυτή». 

Αρχ. Οι άγιοι διά τήν ανάγκην... 

28 (φ. 110)·^«Τφ αύτφ' τί χρή καί λεγειν επί ταΐς γενομέναις εύποιϊας 

τών άπελθόντων ένεκεν' καί εί παντελώς αΰται άπαλλάττειν ίσχύουσι τών 
αμαρτημάτων αυτούς». 

Αρχ. Οτι μέν ούν κατά τι... 

, (φ* ^ )* ®ΤΦ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Λέοντι τφ Έγκλείστφ* 

ει χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν δτι μετανοώ περί τό τέλος ό Σολομών 
εχρήσατο». 

Αρχ. Εΐ δέ τις καί περί Σολομώντος... 

30 (φ. 116, β'). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ ΧαρίτωνΓ περί τοΰ είτε 
διά θανάτου τέλος ο ευαγγελιστής Ιωάννης εδέξατο, είτε μή». 
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”Α ρ χ. "Οτι μέν ούν δ τά τών αποστόλων... 

31 (φ. 118, β'). «Τφ τιμιοηάτφ μοναχφ κυρφ Νεκταρίφ, περί τοΰ 

Ιούδα* είτε τή αγχόνη έναπέψυξε κατά τήν ευαγγελικήν ιστορίαν· είτε μετά 

ταΰτα έπιζήσας ως φασί τινες εδέρφ περιέπεσε καί ούτως ετελεύτησεν». 

"Αρχ. Τον μέν υστερικόν εκείνον παπίαν... 
32 (φ. 120, β'). «Εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν, δτι άποφάσει μόνη 

καί ούκ αλήθεια, είσήλθεν εις τον παράδεισον δ ληστής». 

’Άρχ. Τοΰ μεγάλου Παύλου... 

33 (φ. 122, β'). «Έη καί τοΰτο καί ήπόρηταΓ είτε φθαρτή εστιν η 

άγια τοΰ Χριστού μετάληψις* είτε καί άφθαρτος». 

’Άρχ. Οΐδαμεν ούν αγαπητέ... 
34 (φ. 123, β'). «Έτι καί τοΰτο ήπόρηταΓ εΐπερ ούδείς οίδε τον πατέρα 

εΐμή δ υίός' καί ούδείς οίδε τον υιόν είμή δ πατήρ* περί τοΰ κυριακοΰ ανθρώ¬ 

που, τί χρή καί λέγειν, ήπόρηται γάρ είτε τήν θείαν οίδε φύσιν είτε καί μη». 

’Άρχ. Τό περί τούτων έξετάζειν... , # 

35 (φ. 124, β'). «"Οτι άλυτος εστίν δ παρά τών ιερέων ^επαγόμενος 

δεσμός* καί δτι κατ’ εξουσίαν αρχιερατικήν καί ου κατ’ έχθραν δ άγιώτατος 

πατριάρχης κύριος Θεοδόσιος άφορισμφ καθυπέβαλε τών αρχόντων τινας 

ήνίκα τής εκκλησίας άποσπάσαι τούς πρόσφυγας παρά τών κρατουντών εστα- 

λησαν». 
’Άρχ. Εΐ δέ καί τοΰτο ζητείς αγαπητέ... 
36 (φ. 132). «Καί τοΰτο προς τοΐς άλλοις ήπόρηταΓ εί καί κατά πάντα 

καιρόν συνάφειας κεχρήσθαι τοΐς δμοζυγοις έξεστιν». 

’Άρχ. Εί καί τίμιος δ γάμος... 
37 (φ. 133, β'). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Ήσαΐα τφ δομεστικφ 

περί τοΰ όποιον άπαντα τέλος ταΐς ψυχαΐς χωριζομέναις τοΰ σώματος* καί 

δπουπερ αύται απέρχονται». 

’Άρχ. Καί περί μέν τών δικαίων... 
38 (φ. 136, β'). «Τφ αύτφ' εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν δτι αί άπελ- 

θοΰσαι ψυχαί κατά τινα τόπον άυαπαυόμεναι ούτε δέονται υπέρ ημών αύτο^ 

προσώπως τφ Χριστφ παριστάμεναι, ούτε τοΐς ενταύθα δλως εφίστανταΓ 

καί περί ψυχής». 
’Άρχ. Οί άπελθόντες άγιοι... 
39 (φ. 141). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Άλυπίφ τφ Εγκλείστφ, περί 

τοΰ πώς ή μετάστασις τής αειπάρθενου γέγονε* καί εΐ αληθώς έκ τάφου εγή- 

γερται, κατά τήν έκ νεκρών τοΰ Κυρίου καί Σωτήρος ήμών έγερσιν». 

’Άρχ. Περί δέ τών συμβεβηκότων... 

40 (φ. 143, β'). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Όνουφρίφ, περί τοΰ τί 

χρή καί λέγειν Ιπί τών απίστων μέν δντων, πορευομένων δέ όμως κατ 

εντολήν». 



158 Γερασίμου Μονάχου Μικραγιαννανίτου 

’Άρχ. Ό -θειος “Αναστάσιος... 

41 (φ. 144, β'). «Τφ οίκειωτάτφ άνθρώπφ του κραταιοΰ .καί άγιου 

ήμών βασιλέως κυρφ Νικηφόρφ τφ Σιναΐτη- εϊ χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν, 

δτι το διδόναι πτοιχοΐς των λοιπών εύποιϊών καί προσφορών κρεΐττον έστί’ 

καί ότι τούς ελεημοσύνην ποιούντας ου χρή κατά τι παρατηρεΐσθαι ώς εκεί¬ 

νοι φασίν». 

“Α ρ χ. Εί δέ και παντί τφ αίτοΰντι σε δίδου... 

42 (φ. 147). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Όνουφρίφ- εί χρή προσέ¬ 

χειν τοΐς λέγουσιν, δτι επί πάσι καί διά πάντων δ διάβολος έστί πρωταίτιος 
έν ήμΐν τών κακών». 

Ά ρ χ. "Οτι μέν, ήγιασμένε μοι πάτερ... 

43 (φ. 150)· «Πότε χρή λέγειν τήν τοΰ Κυρίου γενέσθαι σΰλλη-ψιν». 

’Άρχ. Καί τούτο μετά τών άλλων... 

44 (φ. 151). «Τφ πανσεβάστφ σεβαστφ κυρφ Κωνσταντίνφ τφ Πα* 

λαιολογφ· εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν δτι προωρισμένα εΐσί τά καθ’ 

ημάς πάντα, αί άρεταί, αί κακίαι, αϊ εύπραγίαι, οί πειρασμοί καί αυτός δ 
θάνατος». 

’Άρχ. Εί δέ καί απαίδευτους τά θεία... 

45 (φ. 168). «Τφ αΰτφ' εί χρή προσέχειν τοΐς λέγουσιν, ότι δρφ ΰπό- 

κειται ή ενός εκάστου τών ανθρώπων ζωή». 

’Άρχ. "Οτι μέν οΰν ούκ ευσεβές... 

46 (φ. 186, β'). «Τφ όσιωτάτφ μοναχφ κυρφ Γρηγορίφ τφ Έγκλείστφ' 

εί χρή τήν μαθηματικήν επιστήμην άποτρόπαιον ήγεΐσθαι παντάπασιν». 

47 (φ. 190, β'). «Άνταπολογητικόν εκ μέρους... προς τήν έγχειρισθεΐσαν 

αύτφ γραφήν τοΰ κραταιοΰ καί αγίου ήμών βασιλέως κυροΰ Μανουήλ τοΰ 

Κομνηνοΰ, τήν άπολυθεΐσαν προς τινα μοναχόν έπιμεμψάμενον ου μικρώς 

αΰτφ διά γε τό τής αστρολογίας μάθημα- καί φιλονικούσαν τό τοιοΰτον 

συστήσαι μάθημα, φυσικαΐς καί γραφικαΐς άποδείξεσιν». 

’Άρχ. Τολμών ύπομνήσκω... 

48 (φ. 201, β'). «Τη περιποθήτφ άνε-ψιά τοΰ κραταιοΰ ήμών βασιλέως 

κυρά Θεοδώρα, άθυμούση σφοδρά καί τήν έαυτής άπογινωσκούσης σωτη¬ 

ρίαν, δΤ δν έτόλμησε φόνον- επί τινι γυναικί ζηλοτυπίας έ'νεκεν». 

Αρχ. Ναι καί δεδιέναι προσήκει... 

49 (φ. 205, β'). «Τφ άνεψιφ τοΰ κραταιοΰ καί αγίου ήμών βασιλέως 

κυρφ Άλεξίω τφ Κοντοστεφάνφ’ δτι ούκ έ'ξεστι τοΐς έν αμαρτία ζώσιν είς 

εκκλησίαν Θεοΰ εΐσέρχεσθαι- καί δτι τά προσαγόμενα τφ Θεφ παρ’ αυτών 
εύπαράδεκτα». 

’Άρχ. ’Έδει μέν οΰν, εύγενέστατε άνερ... 

50 (φ. 212, β'). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Ήσαΐςι' εί χρή προσέ¬ 

χειν τοις λέγουσιν δτι ου συμφέρει τών θείων γραφών ή άνάγνωσις». 
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’Άρχ. Τοΰ Κυρίου ήμών... 

51 (φ. 220) «Τφ αύτφ- εί χρή καί τοΐς τυχοΰσι πατράσι τήν έξαγόρευ- 

σιν γίνεσθαι καί εί ωφέλιμος αΰτη». 

’Άρχ. "Οτι μέν ούν, αγαπητέ... 

52 (φ. 224). «Τφ αύτφ- περί τοΰ δτι μέγα τό καρτερεϊν έν πειρασμοΐς 

καί μή τών έπηρεαζόντων κατεΰχεσθαι». 

53 (φ. 225, β'). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ καί δομεστίκφ κυρφ Νικολάφ 

διαπορουμένορ καί μάλλον εΐγε κατά κανόνας εϊρημένον έστί τό κακά>θητι 

καί άπόθανε- καί εΐγε προς ανάγκης έ'χουσι κακοΰσθαι καί τελευτάν οί μονά- 

ζοντες». 

’Άρχ. Οίδε μέν, δσιώτατε άνερ... 
54 (228). «Τφ τιμιωτάτφ μοναχφ κυρφ Ίωαννικίφ τφ Γραμματικφ- 

περί τοΰ πώς δ απόστολος ονομάζει πνευματικόν τό σώμα έκεΐνο τό έκ νεκρών 

άναστησόμενον». 

’Άρχ. Άκοΰων, ώ άνθρωπε τοΰ Θεού... 
Έν αρχή φΰλλον εν άγραφον, μεθ’ δ φΰλ. 1 φέρον επί μέν τής α' δψεως 

τό εξής δίστιχον : 
«Σύνταγμα Γλυκά Μιχαήλ τουτί φέρον 

λύσεις γραφικών αποριών πανσόφως». 

Έπί δέ τής β' τάδε: 
«Άφιεριυθη ή παρούσα ιερά βίβλος παρά τοΰ^οσιωτάτου έν μοναχοΐς 

γεροδαμιανοΰ τοΰ έξ ’Αγράφων, είς τό κυριακόν τής θεοπρομήτορος άγιας 

καί δικαίας ’Άννης διά -ψυχικήν του σωτηρίαν. "Οθεν μηδείς τολμήσας απο¬ 

ξένωση αυτήν έκεΐθεν, ΐνα μή ταΐς άραΐς τών αγίων πατέρων ύποπέση καί 

ώς ιερόσυλος κατακριθή- έν ετει, αψΗη' ( = 1798), κατά μήνα "Ιανουάριον». 

Μεθ’ ο πίναξ τών περιεχομένων έν τρισί φΰλλοις, έν δέ φύλλφ ς φέρε¬ 

ται έπίτιτλον κόσμημα. Έν τελεί φύλλα τρία άγραφα- στάχωσις βυρσίνη μετά 

πορπών. ^ β 
Τών βεολογικών τούτων επιστολών τον Γλυκά κθ’ μόνον εϋρηνται εκδε- 

δομεναι παοά Μίεηε, ΟΙΛΊΙΙ, σσ. 648 - 957.Ίδ. καί Ι,ϊηΛβοπ, Οοιππιεηΐ:. 

ίη Βϊ^ΐϊοίά. νίηάο6. IV. σ. 544 καί Οοχβ, Οαΐαΐ- 0ο<Η. 6Λ1. 

Βοάΐοίαηοε, σ. 814. 
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Χαρτ. 8 μεγ. 0,30X0,21. Είς δύο μέρη, έξ ών 

τό μέν α' σελ. 394. XVI, το δέ β φύλλ. 200, XVII. 

Παράδεισος Πατέρων. 

1 (σ. 1). «Πρόλογος τής βίβλου τών αγίων Γερόντων, ήτις λέγεται 

Παράδεισος». 
’Ά ρ χ. Έν τήδε τή βίβλφ άναγέγραπται πάσα ένάρετος άσκησις και 
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θαυμαστή βίου διαγωγή, και ρήσεις άγιων και μακαρίων πατέρων, προς ζήλον 

και παιδείαν καί μίμησιν των την ουράνιον πολιτείαν εθελοντών κατωρθοϋν... 

2 (σ. δ). «Παραινέσεις άγιων πατέρων, εις προκοπήν τελειότητος, 
κεφ. α'». 

Αρχ· Ήρώτησέ τις τον άββάν Αντώνιον λέγων εΐπέ μοι τί φυλάξας 
δύναμαι τφ Θεφ... 

3 (σ. 7). «"Οτι δει τήν ήσυχίαν πάση σπουδή μεταδιώκειν, κεφ. β'». 

Αρχ. Είπεν 6 άββάς Αντώνιος* ώσπερ οί ιχθύες... 

4 (σ. 21). «Περί κατανΰξεως, κεφ. γ'». 

"Αρχ. Ειπεν δ άββάς Αντώνιος" προ οφθαλμών... 

5 (σ. 27). «Περί εγκράτειας* καί δτι ού δει μόνον επί βρωμάτων ταΰ- 

την παραληπτέον, αλλά καί των λοιπών τής ψυχής κινημάτων, κεφ. δ'». 

Αρχ. Έλεγεν δ άββάς Δανιήλ... 

6 {σ. 36). «Διηγήματα διάφορα προς άσφάλειαν τών εκ τής πορνείας 
επανισταμένων ήμΐν λογισμών κεφ. ε'». 

Αρχ. Ειπεν ό άββάς Αντώνιος* λογίζομαι δτι έχει τό σώμα... 

7 (σ. 57). «Περί άκτημοσΰνης, έν φ καί περί φίλαργυρίας, κεφ. ς-'». 

Άρχ. Αδελφός άποταξάμενος τφ κόσμφ... 

8 (σ. 64). «Διηγήματα διάφορα προς υπομονήν καί ανδρείαν ημάς υπα- 

λείφόντα, κεφ. ζ'». 

Αρχ. Ό άββάς Αντώνιος καθεζόμενος ποτέ έν τή έρήμφ... 

9 (σ. 85). «Περί του μηδέν ποιεΐν προς έπίδειξιν, κεφ. η'». 

Αρχ. ’Ήκουσεν δ άββάς Αντώνιος περί τίνος νεωτέρου μονάχου... 

10 (σ. 88). «Περί του οτι φυλάττεσθαι χρή τό μηδένα άνακρίνειν, 
κεφ. θ'». 

Άρχ. Άναχωρητή τινί... 

11 (σ. 89). «Περί διακρίσεως, κεφ. ι'». 

Αρχ. Ειπεν δ άββάς Αντώνιος* είσί τινές κατατρίψαντες... 

12 (σ. 112). «Περί του δεΐν πάντοτε νήφειν. κεφ. ια'». 

’Άρχ. Είπεν δ άββάς Αντώνιος* οϊδα μονάχους... 

13 (σ. 120). «Περί του άδιαλείπτως καί νηφόντως προσευχεσθαι, 
κεφ. ιβ'». 

Άρχ. Έλεγον περί του άββά Αρσενίου... 

14 (σ. 125). «Περί του δτι φιλοξενεΐν δει, καί έλεεΐν έν ίλαρότητι, 

κεφ. ιγ'», 

’Άρχ. Ειπεν δ άββάς Κασσιανός... 

15 (σ. 137). «Περί ύπακοής, κεφ. ιδ'». 

’Άρχ. Παρέβαλεν δ Άββάς Αβραάμ... 

16 (σ. 145). «Περί τής υψηλής ταπεινοφροσύνης, κεφ. ιε'». 

Α ρχ. Είπεν δ άββάς Αντώνιος* ΐδον πάσας του διαβόλου τάς παγίδας... 
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17 (σ. 153). «Περί άνεξικακίας, κεφ. ις-'». 

Άρχ. ’Έλεγον περί του άββά Γελασίου... 

18 (σ. 156). «Περί άγάπης, κεφ. ιζ'». 

Άρχ. Άναβαίνοντος ποτέ του άββά Ίωάννου από σκήτεως... 

19 (σ. 161). «Περί διορατικών αγίων πατέρων, κεφ. ιη'». 

’Άρχ. Είπεν δ μαθητής του άββά Αρσενίου... 

20 (σ. 177). «Περί πολιτείας ενάρετων, κεφ. ιθ'». 

Άρχ. Διηγήσατο δ άββάς Δούλάς... 
21 (σ. 185). «Διαλέξεις γερόντων πρόςάλλήλους περί λογισμών, κεφ. κ'». 

Κατ’ έρωταπόκρισιν. 
22 (σ. 189). «Διηγήματα διάφορα, κεφ. κα'». 

Άρχ. Είπε τις τών πατέρων... 
23 {σ. 198). «Αναστασίου μονάχου, διηγήσεις διάφοροι περί τών έν 

Σινρ αγίων πατέρων, κεφ. κβ'». 

Άρχ. Διηγήσατο ήμΐν δ άββάς Κυριάκός... 

24 (σ. 204). «Πράγμα έξαίρετον καί διήγημα φοβερόν, φόβον μέγαν 

έπέχων, κεφ. κγ'». 

Άρχ. Έν τοΐς χρόνοις Νικήτα του πατρικίου... 

25 (σ. 216). «Έκ του λόγου του εις τήν άναίρεσιν τών αγίων πατέρων 

τών έν 'Ραϊθφ έξήγησις, κεφ. κδ'». 

’Άρχ. Κατέλαβέ τις έκ τής 'Ραϊθοΰ... 

Τήν διήγησιν τής άναιρέσεως τών έν Σινα καί Ραϊθφ όσιων συνεγρα- 

ψεν δ δσιος Νείλος δ σοφός* ΐδ. 14 Ίανουαρίου Δουκάκη. 

26 (σ. 224). «Περί Αναστασίου του εΰνοΰχου». 

Άρχ. Εϋνοΰχός τις έμενεν εις τήν ένδοτέραν έρημον... 

27 (σ. 229). «Διάφορα κεφάλαια καί διηγήσεις αγίων πατέρων». 

Άρχ. Διά τεσσάρων πραγμάτων... 

28 (σ. 260). «Περί σημειοφόρων αγίων πατέρων». 

Ά ρ χ. "Ελεγεν δ άββάς Δούλάς, δ μαθητής του άββά Βησσαρίωνος... 

29 (σ. 275). «Παΰλου έπισκόπου Μονεμβασίας διηγήσεις ψυχωφελείς 

περί έναρέτων καί θεοσεβών άνδρών τε καί γυναικών* περί τών άγιων γυναι¬ 

κών τών φανερωθέντων έπί Κωνσταντίνου του βασιλέως». 

’Άρχ. Διηγήσατο διοικητής τις λ,έγων δτι έπί τής βασιλείας Κωνσταν¬ 

τίνου του βασιλέως τοϋ υίοΰ Λέοντος καί Ζωής... 

Έπονται τάδε: « Περί του λογοτηθέντος προ τριών ήμερών τής τελευ¬ 

τής αυτοΰ — Περί του έξαγορευθέντος εις γέροντα άγιον έν τφ δρει του Όλυμ¬ 

που — Περί τής γυναίκας τής άπελθοΰσης εις τον άββάν Νεόφυτον του έξαγ- 

γεΐλαι τάς εαυτής αμαρτίας — Περί του έξαγορευθέντος εις τήν εικόνα του 

Κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου — Περί τής γυναικός τής ευρεθείσης έν τή 

νήσφ μετά τοϋ υίοΰ αυτής — Περί τοϋ πένητος του έν τφ ναφ τής υπερα- 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετβ£ Κ©' II 
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γίας Θεοτόκου των Χαλκοπρατείων προσευξαμένου — Περί τοΰ πρεσβυτέρου 

του δεσμευθέντος υπό του επισκόπου αΰτοΰ — Περί τοΰ πρεσβυτέρου του 

έμπεσόντος εις πορνείαν — Περί των τριών μοναχών τών αιχμαλωτισθέντων 

εις Αφρικήν— Περί τοΰ παιδός τοΰ εΐδότος την οπτασίαν έν τφ άγίφ βαπτί- 

σματι — Περί τοΰ μοναχοΰ τοΰ εν τφ σπηλαίφ (πλάνηθέντος) — Περί τοΰ 

σαρακηνοΰ τοΰ θεασαμένου την οπτασίαν εν τφ ναφ τοΰ αγίου μεγαλομάρ- 

τυρος Γεωργίου (έτυπώθη εν τφ Άπριλίφ 23 Δουκάκη) — Περί τοΰ θαύ¬ 

ματος τοΰ γεγονότος διά τής είκόνος τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου — 

Περί τής γυναικός τής νεκρωθείσης, καί πάλιν προς ζωήν έπανελθοΰσης — 

Περί τής μακαρίας Μάρθας τής ηγούμενης τοΰ κάτω μοναστηριού, τής ΰπε- 

ραγίας Θεοτόκου». 

30 (σ. 360). «Αναστασίου μοναχοΰ τοΰ Σινά ό'ρους, Διήγησις περί τής 

θείας λειτουργίας». 

Ά ρχ. Ακόλουθον, λοιπόν... (εν φ σημιειοΰται δ άγ. Μόδεστος ως 

δσιος). 

31 (σ. 361). «Περί Σέργιου, τοΰ δημότου Αλεξάνδρειάς». 

“Άρχ. Μοναχός τις Άββακοΰμ... 

32 (σ. 373). «Περί τής γυναικός τής τον άνθρωπον βοηθησάσης, απερ¬ 

χομένου άπάγξασθαι». 

’Άρχ. Διηγήσαντο οί άγιοι πατέρες Θεωνάς καί Θεόδωρος... 

Έπονται αποσπάσματα έκ τών βίων τών οσίων Παϊσίου καί Παχωμίου. 

33 (σ. 383). «Τοΰ εν άγίοις ήμών Αθανασίου τοΰ μεγάλου, πατριάρ- 

χου Αλεξάνδρειάς1 λόγος διά κεφαλαίων, προς τάς εντολάς τοΰ Θεοΰ, πάσι 

τοΐς άποταξαμένοις καί θέλουσι σωθήναι». 

’Άρχ. Αγαπητοί, φροντίσωμεν τής σωτηρίας ήμών... 

Ένταΰθα λήγει τό α' μέρος τοΰ κώδικος. 

Μέρος δεύτερον. 

34 (φ. 1). «Εκλογή κεφαλαίων άθροισθέντων έκ διαφόρων βιβλίων* καί 

πολλήν τινα καί μεγαλωφελή περιεχόντων διδασκαλίαν- καί τών μέν διαλαμ- 

βανόντων περί θανάτου καί τών έκεΐθεν δικαστηρίων, τών δέ περί ευχής καί 

δεήσεως, καί πάσης τής εις τό θειον λειτουργίας* ετι δέ καί περί τών άχράν- 

των καί φριχτών μυστηρίων* ή δέ τούτων συλλογή γέγονεν έξ αιτίας 

τοιαΰτης». 

’Ά ρ χ. Ιωάννης τις, τής μεγάλης “Αντιόχειας γεγονώς πατριάρχης, κατοι- 

κήσας δέ έν τή νήσφ τή λεγομένη “Οξεία, άκοΰων μέν τής θείας Γραφής διδα- 

σκοΰσης περί τοΰ φόβου τοΰ Θεοΰ, δτι αρχή σοφίας έστί καί πηγή ζωής... 

"Επονται κεφάλαια καί αποσπάσματα ειλημμένα παρά τών εφεξής αγίων 

πατέρων* άγ. Χρυσοστόμου, άγ. Βασιλείου, άγ. Γρηγορίου Θεολόγου, “Ιωάν- 

νου Καρπαθίου, Διονυσίου “Αρεοπαγίτου, “Ιουστίνου τοΰ Φιλοσόφου, Ίωάν- 

νου τοΰ Κλίμακος, έκ τοΰ Γεροντικοΰ, τοΰ άγ. Νείλου, τοΰ άγ. Μαξίμου, 
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Κυρίλλου Ιεροσολύμων, Διαδόχου, άββά“Αμμωνά, “Αθανασίου τοΰ Μεγάλου, 

άγ. “Εφραίμ, “Αρσενίου Μεγάλου, άββά “Ισαάκ, Θεοδώρητου, “Ανδρεου Και¬ 

σαρείας, Γρηγορίου Διαλόγου, άββά Μωϋσέως, Μακαρίου Αίγυπτιου, ^ αγ. 

Μάρκου, άββά Ήσαϊου, άγίου “Αντωνίου, Θεοδώρου Στουδιτου,, ^ιδιορου 

Πηλουσιώτου, Γεωργίου μοναχοΰ ιστορικού, Πατρικίου Προυσης, αββα 

Δωροθέου. Ν 
~ 35 (φ. 51, β'). «Αρχή τής β' ΰποθέσεως, περί ευχης^ και ψαλμφδιας 

κεφάλαια διάφορα υπό αγίων πατέρων καί διδασκάλων ρηθεντα». 

Έλήψθησαν ώσαΰτοος έκ τών προρρηθέντων άγ. πατέρων. ^ , 

36 (φ. 79, β’). «Αρχή τής τρίτης ΰποθέσεως, περί τής αγίας μεταλη- 

ψεως καί τών θείων μυστηρίων». 

“Επίσης έκ τών ώς άνω άγ. πάτερων. ^ _ 
37 (φ. 98, β')· «Εΰαγρίου ΰποτΰπωσις μοναχικήν διδάσκουσα πως οει 

άσκείν καί ήσυχάζειν». 

"Αρχ. “Εν τφ Ίερεμίρ εΐρηται... 

Έξεδόθη έν τή «Φιλοκαλία». _ „ 
38 (φ. 104). «Τοΰ άγίου Διαδόχου, επισκόπου Φωτικής της ^ Ηπείρου 

τοΰ “Ιλλυρικοί, Λόγοι ασκητικοί φημί δή κεφάλαια εκατόν, πανυ ωφέλιμα». 

Ώς έ'χουσιν εν τή «Φιλοκαλίφ». ^ , 
Τέλος: «Καί Διαδόχου τοΰ καλοΰ πατρός σκόπει τά -ψυχωφελή και 

πάγχρυσα έπη». ., . , , , 
39 (φ. 136, β'). «Τοΰ οσίου πατρός ήμών αββά Μάρκου, Λογος ωφέ¬ 

λιμος περί τών οίομένων έξ έργων δικαιοΰσθαι». 

"Αρχ. Ή τών έξωθεν κακοπιστία... 

Έξεδόθη έν κεφ. έν «Φιλοκαλία». ^ 

40 (φ. 150). «Τοΰ αΰτοΰ, Συμβουλία νοός, προς τήν εαυτοΰ ψυχήν». 

"Αρχ. "Ακούε ψυχή λογική... 

41 (φ. 153). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί νόμου πνευματικοί». 

’Άρχ. “Επειδή πολλάκις ήβουλήθητε... 

Έτυπώθη έν τή «Φιλοκαλίφ», διηρημένος έν κεφ. 200. 

42 (φ. 161, β'). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί μετάνοιας». 

’Ά ρ χ. 'Ο Κύριος ήμών “Ιησούς Χριστός, ή τοΰ Θεοΰ σοφία καί δΰναμις... 

43 (φ. 170, β'). «Τοΰ αΰτοΰ, Περί νηστείας». 

"Αρχ. Προσήκει τους άσκοΰντας... 
44 (φ. 172, β'). «Τοΰ αΰτοΰ, Διάλογος αντιρρητικός πρός τινα σχολα¬ 

στικόν». 
"Αρχ. “Ηρώτησέ τις τών ελλογίμων... 
45 (φ. 186, β')· «Τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών “Ισαάκ τοΰ Σΰρου τοΰ 

ό»*ητοϋ καί όναχωρητοΰ, Λόγος μ^κός, έκ τής άσκηττκής αίτοΰ βίβλοι)· 

κεφάλαιον κεπληρωμένον ζωής' περί ταπεινοφροσύνης». 
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’Άρχ. 3Ω άνθρωπε ελάχιστε... 

46 (φ. 192). «Περί τάξεως τής μοναχικής πολιτείας, συντομίας τε και 

διαφοράς- πώς τε καί ποίφ τρόπφ τίκτονται αί άρεται εξ άλλήλων». 

’Ά ρ χ. Έκ τής βιαίας εργασίας... 

Καί οΰτος τοΰ άββά "Ισαάκ. 

47 {φ. 193). «Του αυτοΰ, Επιστολή σταλείσα πρός τινα αγαπητόν 

αυτοΰ' διδάσκει δέ εν αυτή τα περί των μυστηρίων τής ησυχίας" καί πώς 

πολλοί διά τό μή γινώσκειν αυτά άμελοΰσιν εϊς την εργασίαν ταΰτην την 

θαυμαστήν- καί δτι οί πλεΐστοι έκράτησαν τό κάθισμα τών κελλίων, μετά 

συντόμου συναγωγής τής όφειλομένης τή διηγήσει τής ησυχίας». 

’Άρχ. Αδελφέ, επειδή ήναγκάσθης... 

48 (φ. 196). «Περί διαφοράς τρόπων καί πολέμου του έκ του διαβόλου- 

προς τους έν τή στενή οδφ τή ύπερεχοΰση τον κόσμον πορευομένους». 

’Άρχ. Έχει έθος πάλιν δ διάβολος... 

Έν αρχή δ πίναξ έλλειπής, έν δέ τφ τέλει φέρονται ταΰτα : «Έγράφη 

διά χειρός Σεραφείμ μονάχου, έν έτει ,ζρι', Δεκέμβριος». Άναφέρονται δέ 

ταΰτα εϊς τήν έν έτει 1601 γραφήν του β' μέρους του κώδικος. 

Στάχωσις νέα διά βΰρσης. 
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Χαρτ. 8 μεγ. 0,30X0,21. φΰλλ. 327. Δίστηλος. XV. 

Ό κώδιξ ακέφαλος. 

1 (φ. 4). ’Άρχ.: ...φάρμακα, ταΰτας αποποιούμενος" διότι έκ τούτων 

τικτεσθαι πεφυκασιν αί άργολογίαι καί σαπρολογίαι, καταλαλιαι παντοΐαι 
καί φαυλισμοί... 

Καί ούτως έ'πεται μέχρι του ΙΟβ' φΰλλου έν επτά φΰλλοις’ πρόκειται 
δε περί έναρέτου, ώς δεικνύει, διδασκαλίας. 

2 (φ. 11). «Πίναξ ακριβής τής παροΰσης πυξίδος». 

Ητοι τών επομένων λόγων του άββα Ισαάκ. 

3 (φ. 12, β'). «Του έν άγίοις πατρός ημών Ισαάκ τον Σύρον, του 

ασκητοΰ καί άναχωρητοΰ, έπισκόπου γενομένου τής φιλοχρίστου πόλεως 

Νινευι, Λόγοι ασκητικοί· γραφέντες μέν παρ’ αυτοΰ ϊδίρ: γλώσση, έρμηνευ- 

θέντες δέ υπό τών δσίων πατέρων ήμών, τοΰ άββα Πατρικίου καί τοΰ άββα 

Αβραμιου τών φιλοσόφων καί ησυχαστών, τών έν τή Λαύρα ήσυχασάντων 
τοΰ έν άγίοις πατρός ήμών Σάββα». 

Ή σειρά τών λόγων ώδε έχει οΰτω: 

Λόγος α'. Περί άποταγής καί μοναχικής πολιτείας. 

Λόγος β'. Περί ευχαριστίας Θεοϋ" καί κατήχησις κεφαλαιώδης. 

Λογος γ . Περί τοΰ δτι άκόπως εισέρχεται ή ψυχή πρός καταν... 
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Λόγος δ'. Περί έρωτήσεων καί άποκρίσεων. 

Λόγος ε'. Περί τών αισθήσεων. 

Λόγος ς-'. Περί τής ευσπλαχνίας τοΰ Δεσπότου... 

Λόγος ζ'. Περί αμαρτιών εκουσίων καί ακουσίων... 

Λόγος η'. Περί φυλακής καί τηρήσεως τής έκ τών χαύνων... 

Λόγος θ'. Περί τάξεως τών άρχαρίων καί καταστάσεως... 

Λόγος ι'. Περί διηγήσεως αγίων άνδρών καί λόγοι πανόσιοι.. 

Λόγος ια'. Περί παλαιοΰ γέροντος διήγησις. 

Λόγος ιβ'. Περί ετέρου γέροντος διήγησις. 

Λόγος ιγ'. Περί έρωτήσεως άδελφοΰ. 

Λόγος ιδ'. Περί μέμψεως άδελφοΰ. 

Λόγος ιε'. Περί διαφοράς τής έν ήσυχίφ διακρίσεως... 

Λόγος ις-'. Περί τής καθαράς προσευχής. 

Λόγος ιζ'. Περί παθών. 

Λόγος ιη'. Περί τής ύποθέσεως τής -ψυχής τής ζητοΰσης... 

Λόγος ιθ'. Περί τοΰ κατά πόσους τρόπους καί διαφοράς... 

Λόγος κ'. Περί υποδείγματος καί παραβολής... 

Λόγος κα'. Ημερήσιον άναγκαιότατον υπόμνημα... 

Λόγος κβ'. Περί έρωτήσεοον καί άποκρίσεων. 

Λόγος κγ'. Τοΰ αυτοΰ, Όμιλία. 

Λόγος κδ'. Επιστολή γραφεΐσα πρός τινα άδελφόν... 

Λόγος κε'. Άπόκρισις πρός τινα αδελφόν φυσικόν καί... 

Λόγος κς-'. Περί τών τριών τρόπων τής γνώσεως... 

Λόγος κζ'. Περί τάξεως πρώτης τής γνώσεως. 

Λόγος κη'. Περί τάξεως δευτέρας τής γνώσεως. 

Λόγος κθ'. Περί τάξεως τρίτης τής γνώσεως... 

Λόγος λ'. Κεφάλαια σύντομα υπό άλλων τρόπων... · 

Λόγος λα'. Τρόπος τής ευχής καί τών λοιπών... 

Λόγος λβ'. Περί άναχωρήσεως, καί δτι οΰ δει δειλίαν... 

Λόγος λγ'. Πόθεν φυλάττεται ή νήψις... 

Λόγος λδ'. Περί τών άλλοιώσεων τών πολλών... 

Λόγος λε'. Περί τών έγγιστα τοΰ Θεοΰ ζώντων... 

Λόγος λς-'. Περί τοΰ πόθου τοΰ κόσμου... 

Λόγος λζ'. Περί τοΰ μή δείν χωρίς άνάγκης έπιθυμεΐν... 

Λόγος λη'. Διά ποιας αιτίας άφή ό Θεός τους πειρασμούς... 

Λόγος λθ'. Περί τοΰ συν ιέ ναι τφ έν ποίφ... 

Λόγος μ'. Διατί οί άνθρωποι οί ψυχικοί... 

Λόγος μα'. Πάλιν περί μετανοιών... 
Λόγος μβ\ Επιστολή σταλείσα πρός τινα αγαπητόν αυτοΰ. 

Λόγος μγ'. Πώς οφείλει ο διακριτικός καθέζεσθαι... 
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Λόγος μδ'. Σχόλια καί δήλωσις... 

Λόγος με'. Περί τάξεως λεπτής διακρίσεως... 

Λόγος μς*\ Περί τής αληθούς γνώσεως... 

Λόγος μζ'. Περί του κεφαλαίου τούτου... 

Λόγος μη'. Περί διαφοράς αρετών... 

Λόγος μθ'. Κεφάλαιον πεπληρωμένον ζωής... 

Λόγος ν'. Περί ώφελείας τής εκ τής φυγής του κόσμου... 

Λόγος να*. Περί εΙκόνων δι’ ών κτήσασιθαί τις... 

Λόγος νβ'. Περί αγρυπνίας των νυκτών... 

Λόγος νγ'. Περί του πόσην τιμήν κέκτηται... 

Λόγος νδ'. Περί ερωτήσεων καί αποκρίσεων. 

Λόγος νε . Επιστολή προς δσιον πατέρα ημών Συμεόίν... 

Λόγος νς-'. Περί άποταγής καί μοναχικής πολιτείας... 

Λόγος νζ'. Όμιλία. 

Λόγος νη'. Όμιλία. 

Λόγος νθ'. Όμιλία κατ’ έρώτησιν καί άπόκρισιν. 

Λόγος ξ'. Έκ τής αυτής ομιλίας περί διαφοράς δακρύων. 

Λόγος ζα'. Περί τάξεως τής μοναχικής πολιτείας... 

Λόγος ζβ'. Περί διαφοράς τρόπου του πολέμου... 

Λόγος ξγ'. Κεφάλαιον διδάσκον... 

Λόγος ξδ'. Περί τών λόγων τής θείας γραφής... 

Λόγος ξε'. Έν τίνι φυλάττεται τό κάλλος τής μοναχικής... 

Λόγος ξς-'. Περί τής εναλλαγής καί τροπής... 

Λόγος ξζ'. Περί τών ήσυχαζόντα>ν... 

Λόγος ξη'. Περί του μή δεΐν τον δοΰλον του Θεού... 

Λόγος ξθ\ Περί τών τρόπων τής εις Θεόν ελπίδος... 

Λόγος ο'. Περί άποταγής κόσμου καί ανοχής... 

Λόγος οα'. Ότι ωφέλιμος τοις ήσυχασταΐς... 

Λόγος οβ'. Περί οδών τών πλησιάζειν τφ Θεφ ποιουσών... 

Λόγος ογ'. Περί δυνάμεως ένεργείας... 

Λόγος οδ'. Περί φυλακής καρδίας... 

Λόγος οε'. Σημεία ενεργημάτων τής αγάπης του Θεοΰ. 

Λόγος ος-'. Περί τών τρόπων τών αρετών καί τών τοιουτων. 

Λόγος οζ'., Περί άδιαλείπτου νηστείας. 

Λόγος οη'. Περί σιωπής καί ησυχίας. 

Λόγος οθ'. Περί τής κινήσεως του σώματος. 

Λογος π . Περί τών ειδών τών διαφόρων πειρασμών... 

Λόγος πα'. Περί διαφοράς πειρασμών... 

Λόγος πβ'. Ερμηνεία τών τρόπων τής αρετής... 

Λόγος πγ'. Περί τής καθαρότητος τοϋ σώματος... 
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Λόγος πδ'. Λόγοι αντιληπτικοί··· 

Λόγος πε'. Περί μετάνοιας... 
Λόγος πς-'. Πόσον γίνεται τό μέτρον τής γνώσεως.·· 

Λόγος πζ'. Συμβουλίαι πεπληριομέναι ώφελείας... 

Λόγος πη'. Περί τής αγγελικής κινήσεως... 

Λόγος πθ'. Περί δευτέρας εργασίας... 

Λόγος Η'· Περί άλλοιώσεως έν τή ψυχή... 

Λόγος ^α'. Κεφάλαια μικρά... 

Λόγος Χβ'- Περί λογισμών πονηρών ακουσίων... 

Λόγος Ήγ'. Περί υπομονής τής υπέρ αγάπης του Θεοΰ... 
Τά εύρεθέντα ασκητικά του άββά Ισαάκ έξεδόθησαν έν τή Λειψίφ κατα 

τό ,αψο' = 1770, έπιμελεία Νικηφόρου του Θεοτόκη, οντος τότε ιερομόνα¬ 

χου, άνετυπώθησαν δέ έν Άθήναις, έν έτει 1895, έπιμελείςι Ιωακείμ Σπετσιέρη, 

και μεταφρασδέντα είς τήν <Μήν νπό Καλλινίκου Πανιοκρατορινοΰ, έξεδό- 

θησαν έν Άθήναις τφ 1871. ^ , 
Οί έκδεδομένοι λόγοι διαφέρουσι τών ανωτέρω κατά την σειράν, εισι δε 

έν ολιρ έννενήκοντα, άτε συγχωνευθέντες τινές μετ’ άλλων. 

Έν τελεί: «Χειρ αμαρτωλού Ίωάννου του Δούκα- καί κακογράφου του 

Νεοκαισαρείτου, έν έτει ,ς-ωξδ' ϊνδ. θ', ήλίου κύκλος δ', σελήνης κύκλος ε' 

( = 1356)». Καί έν τή κάτω φ<?: «έν έτει ,ζρξη' [=1660] άφιερώθη εις την 

αγίαν Άνναν παρά τών μακαρίίον πνευματικών- σάβα- ραφαηλ’ καί Λαυρέν¬ 

τιου- καί ας έχι την κατάραν τούς δπιος τό αποξενόση την σκίτην». 

4 (φ. 247, β'). «Κανών του αγίου μεγαλομάρτυρος καί τροπαιοφόρου 

Γεωργίου- ποίημα τίνος μοναχού Γερασίμου». 

’Ωδή α'. Ήχος α. Άναστάσεως ήμερα... 

Άναστάσεως ήμερα βασιλέως Χριστού... 
Καί ούτως ακολουθούν τά λοιπά τροπάρια, έχοντα τάς άρχάς έκ τού 

κανόνος τού Πάσχα. 
5 (φ. 248, β')· «Τού έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου αρχιεπίσκοπου 

Κωνσταντινουπόλεως τού Χρυσοστόμου, Λόγος εις τό άγιον Πάσχα». 

Άρχ. Εΐτις ευσεβής καί φιλόθεος... 
6 (φ. 250). «Έξήγησις είς την θεόπνευστον βίβλον ταΰτην τής Άπο- 

καλύψεως»· 
"Α ρ χ. Άποκάλυψις έστίν ή τών φρικτών μυστηρίων... 

Κείμενον : Άποκάλυψις Ιησού Χριστού, ήν εδιοκε... 
Ερμηνεία: Ά ρ χ. [έφθαρμένον] ...φησίν ως δεσπότης ως οϊκείφ 

δούλφ... __ / 
Ή ερμηνεία έπεται εκάστοτε είς αποσπάσματα τού κείμενου, γεγραμ- 

ιιένου βαφή κιρρρ- ^ , 
7 (φ· 308). «Στίχοι τού Ψελλού καί ερμηνεία είς τό άσμα τών ασματων». 
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Αρχ. Επείπερ τό φιλομαθές τό σόν, ώ στεφηςρόρε, 

ερμηνευτή ναι γλίχεται τήν ξένην καί ποικίλη ν 

του των ασμάτων ρσματος έξήγησιν καί γνώσιν... 

Τέλος: Άλλ’ άπαρξώμεθα λοιπόν συν γε Θεφ των όλων. 

Φησίν ή νύμφη παρευθύς προς τούς αγγέλους τάδε, 

ούς θυγατέρας της Σιών έκάλεσεν ό λόγος: 

Κείμενον: 

Μελαινα είμί καί καλή, θυγατέρες Τερουσαλήμ* ώς σκηνώματα κηδάρ' 
ως δέρις σαλομών. 

Ερμηνεία: 

Γαύθ’ όμιλεΐ τό πρώτιστον ή νύμφη τοΐς άγγέλοις1 2 3 

χρή γάρ αυτά τά ρήματα τής νύμφης προστιθέναι... 

*Η ερμηνεία άρχεται έκ τού ε' στίχου τού α' κεφ. τού άσματος τών 
^.σματων, το δε τέλος κολοβόν εν τοΐς εφεξής: 

«αί γενεαί των γενεών απάντων των ανθρώπων, 

δτι σωτήρα τέτοκε τής δλης οικουμένης». 

Ή ερμηνεία αύτη εκδέδοται παρά Μί&ηο, ΟΧΧΙΙ, 537 · 686, άλλ’ άνα- 

μεμιγμενη αλλαις ερμηνειαις πεζαΐς. Σημειωτέον δ’ δτι πολλά των στίχων 

τού ψαλμοϋ κακώς έδημοσιεΰθησαν ώς λόγος πεζός (Μί^ηε, σ. 549, 550, 
580, 617 κλπ.). 

Στάχωσις απλή. 

93 12 

Χαρτ. 8 μεγ. 0,28X0,21 φύλλ. 380. XV. 

1 (φ. α ). «Λογος διαλαμβάνων περί τής ύποθέσεως τού βιβλίου... 
λόγος α'». 

Α ρ χ. Αυτί] ή βίβλος τας τού Κυρίου έντολάς καί τάς τούτων ερμηνείας 

περιέχει, εξακολουθούσας ταΐς των αγίων Πατέρων διδασκαλίαις* εν γάρ κεφά· 

λαιον εκ τού ετέρου λαμβάνει τήν αφορμήν καί ώσπερ χρυσόπλοκος σχοΐνος 

δια λίθων και μαργαριτών τιμίων έξυφασμένος δλον μικρού δεΐν τον χαρα¬ 

κτήρα τού χριστιανισμού περιέχει εΐπερ καί ή πίστις εστίν ορθή. Τά γάρ 

έργα ανευ πιστεως ουκ ώφελούσιν, ώς καί ή πίστις άνευ τών έργων νεκρά 
έστι... 

2 (φ. α β ). «Προοίμιον τής βίβλου τών ερμηνειών τών θείων εντο¬ 

λών τού Κυρίου, εχον εν επιτομή τήν δλην πραγματείαν τού βιβλίου..., 
λόγος β'». 

Αρχ. Εδει μεν ημάς μή δεΐσθαι τής από τών γραμμάτων βοήθειας... 
Εκ τών Χρυσοστομικών λόγων. 

3 {φ. 20). «Λόγος τρίτος. Ερμηνεία τών θείων εντολών τού Θεού εν 
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επιτομή- καί δτι 6 διά τήν Αρετήν πάσγων χοιχώς πα0ά τών Ανθρώπων...». 

"Α ρ χ. ’Ήρξατο δ Ιησούς κηρύσσων καί λέγων... 
4 (φ. 27). «Λόγος τέταρτος, περί άποταγής καί δτι κακόν ή επιβλαβής 

ομόνοια...». / 
"Αρχ. Μή νομίσητε δτι ήλθον βαλειν ειρηνην·.· ^ ( χ 
5 (φ. 47). «Λόγος ε', Περί άποταγής δούλων ελθόντων προς το μο- 

νάσαι..·»· 
Χρυσοστόμου προς Φιλήμονα. 

’Ά ρχ. Ούτος δή θαυμαστός άνήρ ών... 
6 (φ. 50). «Λόγος ς > Περί τών άναχωρούντων από αδελφότητος... »· 

Έκ τών Ασκητικών Μ. Βασιλείου. 

νΑ ρ χ· Τούς γε μήν άπαξ... 
7 (φ. 60)· «Λόγος ζ', Περί διαφοράς σκανδάλων1 καί δτι τον ποιουντα 

εντολήν Θεού ή παραδόσεις αγίων Πατέρων...». 

Τού Χρυσοστόμου εκ τού κατά Ματθαίον. 

"Αρχ. Ούαί τφ κόσμφ από τών σκανδάλων... 

8 (φ. 67, β'). «Λόγος η', Περί διδασκάλων διαφοράς* και δτι φοβερον 

τό κρίμα τού διδασκάλου..·». 

Έκ τού Ευαγγελίου. 

"Αρχ. Υμείς έστέ τό άλας τής γής··. , 

9 (φ. 86). «Λόγος θ', Περί διαφοράς οργής καί θυμού εύλογου και 

άλογου...». 

Τού Ευαγγελίου. 

"Αρχ. Ηχούσατε δτι ερρέθη τοΐς άρχαίοις... 
10 (φ. 92). «Λόγος Γ, Περί λοιδορίας καί παντοίας ύβρεως...». 

Τού Ευαγγελίου. 

"Αρχ. *Ος δ’ αν εΐπη τφ άδελφφ ρακά... 

11 (φ. 101). «Λόγος ια', Περί τού καταλλάττεσθαι τώ πλησίον.·.»· 

Τού Ευαγγελίου. 

"Αρχ. Έάν προσφέρης τό δώρον σου... _ , % „ 

12 (φ. 106, β'). «Λόγος ιβ', Περί συγκαταθέσεως τής πορνείας και των 

ϊδιοίμάτων αυτής..·». 

Τού Ευαγγελίου. 
"Αρχ. Ηχούσατε δτι ερρέθη τοΐς άρχαίοις1 ού μοιχευσεις... 
13 (φ. 120). «Λόγος ιγ', Περί μοιχείας καί πορνείας* καί δτι ουκ ακιν- 

δυνόν έστι χωρίζεσθαι άνδρα άπό τής οικείας γυναικός...». 

Τού Ευαγγελίου. 

"Αρχ. *Ός αν άπολύση τήν γυναίκα αυτού... 
14 (φ. 130, β'). «Λόγος ιδ', Περί δρκου καί διαφοράς ψεύδους* καί δτι 

δρκου παράβασις...». 
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Του Ευαγγελίου. 

Αρχ. Ηκοΰσατε δτι ερρέθη τοΐς άρχαίοις" οΰκ επιορκήσεις.-'. 

15 (φ. 138, β). «Λογος ιε', Περί άνεξικακίας καί άπροσπαθείας...». 

Του Ευαγγελίου. 

Αρχ. Ηκοΰσατε οτι ερρέθη τοΐς άρχαίοις" οφθαλμόν αντί οφθαλμού... 

Του Χρυσοστόμου. 

Αρχ. Είπών τον παλαιόν νόμον... 

16 (φ. 161). «Λόγος ις· , Περί ακακίας καί άφελότητος...». 

Του Ευαγγελίου. 

Αρχ. Έάν μή στραφήτε καί γίνησθε... 

Του Χρυσοστόμου. 

Αρχ. Ίό παιδίον καν υβρίζεται... 

ν ^ ^ *Λόγος ιζ , Περί ΰπακοής, καί δτι ου δει έκλαμβάνειν 
τό όνομα τής ΰπακοής άλόγως...». 

Του Χρυσοστόμου. 

Αρχ. Είδες υπερβολήν φιλοσοφίας... 

18 (φ. 179). «Λογος ιη , Περί θελημάτων οικείων καί αλλοτρίων...». 

Του Ευαγγελίου. 

Αρχ. Οΰ δύναμαι εγώ ποιεΐν απ’ έμαυτοΰ οΰδέν... 

19 (φ. 190). «Λόγος ιθ , Περί αγαθού θελήματος" δτι 6 ποιων αυτό οΰ 
παρέρχεται όίνευ θλίψεως...». 

"Αρχ. Τό προκρίνειν μέν τό αγαθόν θέλημα... 

20 (φ. 193, β ). «Λόγος κ', Περί ελεημοσύνης καί πώς χρή τάς διαδό¬ 
σεις ποιεΐν...». 

Του Ευαγγελίου. 

’Ά ρ χ. Τφ αΐτοΰντί σε δίδου... 

21 (φ. 213). «Λόγος κα , "Οτι κρεΐσσον επί τοΐς πένησι διανέμειν τα 

χρήματα η προσφερειν αυτά εν εκκλησίαις καί καλλωπίζειν αΰτάς...». 

Αρχ. Του δέ 5Ιησού γενομένου έν Βηθανίςρ... 

22 (φ. 221). «Λο-γος κβ , Οτι οί εξ αδικίας καί οΰκ από δικαιοσύνης 
ελεοΰντες.·.». 

Του Ευαγγελίου. 

5 Α ρ χ. Ποιήσατε ΰμΐν φίλους... 

Του Χρυσοστόμου. 

Αρχ. Εΐπών ποιήσατε ΰμΐν φίλους... 

23 (φ. 230). «Λογος κγ , "Οτι ό σκοπών τοΰ δούναι τοΐς πτωχοΐς τά 
τών πλουσίων χρήματα σκορπίζων οΰχ αμαρτάνει...». 

Έκ τοΰ βίου Ίωάννου τοΰ Κλίμακος. 

3Άρχ. Ό μακάριος Ιωάννης... 

24 (φ. 237, β ). «Λογος κδ , Περί αγάπης καί φιλανθρωπίας...». 
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Τοΰ Ευαγγελίου. ν , 
"Αρχ. Ηκοΰσατε δτι ερρέθη τοΐς άρχαίοις" αγαπήσεις τον πλησίον 

™ν''25 (φ. 247). «Λόγος κε', "Οτι οΐ δει κακοποιβΐν καί μισεϊν οΐον δήτινα 

άνθρωπον...»· 

Τοΰ Εΰαγγελίου. 
"Αοχ. Ποοσελθόντες δέ οΐ δοΰλοι τοΰ οικοδεσποτου... ^ = 

26 (φ. 252, β'). «Λόγος κς-', “Οτι δει ΰπέρ τών ασεβών και αιρετικών 

καί αμαρτωλών ευχεσθαι.·.»· 

Τοΰ Χρυσοστόμου εκ τής προς Τιμόθεον. 

’Άοχ. Παρακαλώ πρώτον πάντων... 
27 (φ 259). «Λόγος χζ', Πε5ί τοί πώς χοή τήν Ιλεημοσννην ποιεΐν...». 

Τοΰ Εΰαγγελίου. 

"Αρχ. Προσέχετε τήν ελεημοσύνην υμών... 
28 (φ. 262, β'). «Λόγος κη' Περί τοΰ πώς δει προσευχεσθαι». 

Τοΰ Εΰαγγελίου. 

"Αρχ. “Οταν προσεΰχησθε... _ 9 - Λ 
29 (φ. 270). «Λόγος κθ'. Τύπος προσευχής καί διαγωγής αναχωρητων... . 

Τοΰ αγίου Βαρσανουφίου. 
"Αρχ. Τις ποτέ τών άναχωρητών... . 9 

30 (φ. 288). «Λόγος λ'. Τΰπος προσευχής μετά ψαλμωδίας τοις εν 

συνοδία...». 
Έκ τών Άποστολικών Διατάξεων. 
"Αρχ. Εΰχάς έπιτελεΐτε ορθρου καί τρίτης ώρας... 

31 (φ. 296). «Λόγος λα , Περί τών μετά ευχής δδευόντων..·». 

Τοΰ αγίου Βαρσανουφίου. 
"Αρχ. Ό μέγας Βαρσανοΰφιος είπε... # Χ 
32 (φ. 306). «Λόγος λβ', “Οτι ό εΰχόμένος κδν άγιος ή οΰκ ωφελεί τον 

άμελοΰντα...». 

Τοΰ αγίου Μαξίμου. 

"Αρχ. Κατά δυο τρόπους... ν , 
33 (φ· 331, β')· «Λόγος λγ', Περί άνθρωπαρεσκείας και αποκρισεως... · 

Τοΰ Εΰαγγελίου. 

“Αρχ. “Οταν δέ νηστεΰητε... 
34 (φ. 339). «Λόγος λδ', Περί ακτημοσύνης απλώς και τη αρμοςουση τη 

μοναχική πολιτεία-..». 
’Άοχ. Μή θησαυρίζητε ΰμΐν θησαυρούς... 
35 (φ. 347). «Λόγος λε', “Οτι οΰ δει τον διδάσκαλον φιλοχρηματον 

είναι...». 

Τοΰ Εΰαγγελίου. 
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Α ρχ· Προσκαλεσάμενος δ Ιησούς... 

36 (φ. 864, β ). «Λογος λς-', "Οτι ού συμφέρει τοΐς μοναχοΐς συνδιά- 
γειν μετά κοσμικών...». 

Τού οσίου Ήσαΐου. 

’Άρχ. Εΐπεν δ άγιος Ήσαΐας... 

•Ωδε λήνει δ *ώδιξ περιέχων τούς ώς άνω λς-' λόγους, 8ν φ δ εν αρχή 
προτασσόμενος πίναξ άναγράφει Ιν όλΦ ξβ' τοιούτους, όμοιας των ανωτέρω 

φυσεως άρα Ιλλείπουσιν κε λόγοι- φαίνεται ότι άνεσιαχώθη ό κώδιζ, όπότε 
και θα αφηρεθησαν. 

, Πάντες οϊ λόγοι όποτελοϋνται 8* περικοπών καί άποσπασμάτων ειλημ¬ 

μένων καταλλήλως 8κ τού Ευαγγελίου, Ικ Συνοδικών καί Άποστολικών πρά- 

ξεων και εκ των συγγραμμάτων των των Άγιων Πατέρων. 

Έν τ® άνιρ φφ του α' φύλλου τού πίνακος τάδε νεωτέρ, χε,ρίι «άφ*- 

ρωθη το πατερικον τούτο εις το κυριακόν της θεοπρομήτορος άγιας άννης- 

οστις δε και οποίος αποξενώσει τούτο Ικεϊθεν, Ιξει τήν άγίαν άνναν αντί- 
οικον και αντίμαχον». 

Σταχωσις βυρσίνη, ήμιεφθαρμένη. 

94 13 

Χαρτ. 8 μεγ. 0,30X0,21. φύλλ. 309. XVII. 

«Λόγοι διάφοροι περιέχοντες τάς των παθών πάντων κατηγορίας δι’ Ινι- 

στορων παραδειγμάτων- τής τε παλα,άς καί νέας Διαθήκης, τών άπό ’Αδάμ 

και καθεξής- συγγραφέντες παρά Συμεών μοναχού άνδρός καί παναθλίου 

αμαρτωλού- προς την Ιμαυτοϋ ψυχήν έκάστης κατηγορίας τόν ταλανισμόν 

αναφεροντες εν κεφαλαιοις τριάκοντα καί δυσί, καθώς ΰποτέτακται». 

Προτάσσεται ό πίναξ, μεθ1 δν οί τριάκοντα δύο λόγοι. 

^ Εν τελεί: «Ή παρούσα κατάνυξις Ιγράφη 8ν 8'τει ζρος-' (= 1668) 

χειρι Αντωνίου εΰτελούς Εερομονάχου- διά συνδρομής Σωφρονίου καί Συμεών 

ιερομόναχων και αΰταδέλφων, καί έπροσηλώθη εϊς τό κυριακόν τής αγίας 

Αννης και ο τολμησας άποξενώσαι αΰτήν 8κ τής ρηθείσης μονής νά τήν έχη 
αντιδικον, συν τφ αφορισμφ τών Εεροσόλων, αμήν». 

Στάχωσις βυρσίνη. 

Ετυπώθη ή Κατάνυξις 8ν ’Αθήναις τό πρώτον τφ 1873. Συγγραφεύς 
δε αυτής είναι ο αγιος Συμεών ό Λογοθέτης ό καί Μεταφραστής καί συγγρα- 

3ΐ®ν, των άγίων· 8στι? εορτάζεται ΰπό τής Όρθοδόξου Εκκλησίας 
τη 9ΐΐ Νοεμβρίου. * 

Ιδε τήν περί αύτού Ιμπεριστατωμένην μελέτην τού πρώην Λεοντοπό- 
Λεως Σωφρονίου Ευστρατιάδου. 
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95 14 

Χαρτ. 8 μεγ. 0,29X0,21. φΰλλ. 289. XVI. 

Πανηγυρικόν. 

1 (φ. 1). «Τού όσιου πατρός ήμών καί δμολογητού Θεοδώρου, ηγουμέ¬ 

νου τών Στουδίων, Έγκώμιον είς τδ γενέθλιον τής ΰπεραγίας δεσποίνης ημών 

Θεοτόκου, εν φ τά εξήκοντα χαΐρε». 
’Ά ρχ. Λαμπρώς πανηγυρίζει ή κτίσις... _ Β 

Έξεδόθη μετ’ άλλων πανηγυρικών λόγων έν τφ τελεί τής ακολουθίας 

τής αγίας Σκεπής. 
2 (φ 11). «Άνδρέου Κρήτης τού Ίεροσολυμίτου, Λογος εγκωμιαστικός 

εϊς τήν γενέθλιαν ημέραν τής ΰπεραγίας Θεοτόκου- καί άπόδειξις ίχ παλαιός 

Ιστορίας καί διαφόρων μαρτύρων ότι 8κ^σπέρματος κατάγεται του Δαυίδ». 

’Άρχ. Πάλιν εορτή καί πάλιν πανήγυρις... 
3 (φ. 20, β')· «Ίωάννου ταπεινού μοναχού καί πρεσβυτέρου τού Δαμα¬ 

σκηνού, Λόγος είς τδ γενέσιον τής ΰπεραγίας Θεοτόκου καί αειπάρθενου 

Μαρίας». 
’Άρχ. Δεύτε πάντα τά έθνη... ^ 9 

4 (φ. 30, β'). «Άνδρέου Κρήτης τού Ίεροσολυμίτου, Λογος εις την 

πάνσεπτον γέννησιν τής παναγίας καί ΰπεραμώμου δεσποίνης ήμών Θεοτό- 

κου καί αειπάρθενου Μαρίας». 
’Άρχ. Εί μετρείται γή σπιθαμή... β 
5 (φ. 40). «Ιακώβου αποστόλου τού άδελψοθέου, Λόγος είς την υπερα- 

γίαν Θεοτόκον καί δέσποιναν ήμών». 

’Ά ρ χ. Έν ταΐς ΐστορίαις τών δώδεκα φυλών τού Ισραήλ... 

Έν τη δεΕιά φ<? φέρονται ταύτα: «Νενοθευμένος έστίν οΰτος δ λόγος 

καί οΰκ έ'στι τού άποστόλου ώς επιγράφει* δθεν μή άναγινωσκέτω αΰτον, 

ουδέ τιθέτω αυτόν άνάγνωσιν έπ εκκλησίας». __ 
Οΰτος δ λόγος είναι τό θρυλοΰμενον ψευδεπίπλαστον Εΰαγγελιον επι- 

γραφόμενον κακώς Ίακώβφ τφ Θεαδέλφο;.^ 

Περί νόθων βιβλίων ϊδε ξ' άποστολικόν κανόνα- 

6 (φ. 51, β')· «Άνδρέου Κρήτης, Λόγος σχεδιασθείς είς τήν ΰψωσιν του 

τιμίου καί ζωοποιού Σταυρού». 
Άρχ. Σταυρού πανήγυριν άγωμεν... 

7 (φ. 59, β'). «Τού αυτού, Λόγος δεύτερος, εις τήν ύψωσιν τού τιμίου 

καί ζωοποιού Σταυρού». 
’Άρχ. Ύμνήσωμεν, αγαπητοί, σήμερον... ^ ^ 

8 (φ. 64, β'). «Τού έν άγίοις πατρός ήμών καί όμολογητου Ιωσήφ, 

αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Λόγος είς τον τίμιον καί ζωοποιόν Σταυρόν ». 

Άρχ. Σταυρού πρόκειται σήμερον εορτή... 
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9 (φ. 69). «Παντολέοντος, διακόνου τής τοϋ Θεοϋ μεγάλης εκκλησίας, 

Λόγος εις την υψωσιν τοϋ τιμίου και ζωοποιού Σταυροϋ». 

Αρχ. Πάλιν ΰψοϋται σταυρός... 

Εκδέδοται εν τφ ζ' τόμφ των Χρυσοστομικών. 

10 (φ. 72), «Άναζήτησις καί εΰρεσις του τιμίου καί ζωοποιού Σταυρου, 

επί Κωνσταντίνου καί Ελένης των αγίων καί πρώτων έν χριστιανοΐς βασιλέων». 

Αρχ. Έν έτει εβδόμφ τής βασιλείας Κωνσταντίνου... 

11 (φ. 81, β'). «Λόγος εις την ευρεσιν καί υψωσιν τοϋ τιμίου καί ζωο¬ 

ποιού Σταυρου, εκτεθείς παρά Αλεξάνδρου μονάχου». 

Αρχ. Την κέλευσιν τής ΰμετέρας πατρικής όσιότητος... 

12 (φ. 115). «Τοϋ οσίου πατρός ήμών καί όμολογητοϋ Θεοδώρου, ήγου- 

μένου των Στουδίων, Έγκώμιον εις τον μακάριον Τωάννην τον απόστολόν 
τε καί ευαγγελιστήν τοϋ Χρίστου». 

“Αρχ. Οϋρανοΰ προκειμένου εις ϋπόθεσιν... 

13 (φ. 125). «Ιοϋ εν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου, 

Εις την άνάληψιν τοϋ Κυρίου ήμών Ίησοϋ Χριστοϋ». 

“Αρχ. Επειδή χάριτι Θεοϋ... 

Έκδεδο μένος. 

14 (φ. 129). «Ιοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως τοϋ Χρυσοστόμου, Εις τήν άνάληψιν τοϋ Κυρίου ήμών 

Ίησοϋ Χριστοϋ. Έκ τής ερμηνείας των Πράξεων: Οί μέν οΰν συνελθόντες 

έπηρώτων αυτόν λέγοντες* Κύριε, εΐ εν τφ χρόνφ τοΰτφ άποκαθιστάνεις τήν 
βασιλείαν τφ Ισραήλ». 

’Άρχ. "Οταν τι μέλλωσιν έρωταν... 

Έκδεδο μένος. 

15 (φ. 138, β ). «Τοϋ εν αγιοις πατρός ήμών Ίωάννου αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως τοϋ Χρυσοστόμου, Έκ τής ερμηνείας τών Πράξεων" εις 

την ημέραν τής Πεντηκοστής: Καί έν τφ συμπληροϋσθαι τήν ήμέραν τής ν’ 

ήσαν όμοθυμαδόν επί τφ αϋτφ καί έγένετο έκ τοϋ οϋρανοϋ ήχος». 

“Αρχ. Τίς εστιν αΰτη ή πεντηκοστή... 

Έκδεδομένος. 

16 (φ. 147, β'). «Τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως τοϋ Χρυσοστόμου, Λόγος εις τήν αγίαν Πεντηκοστήν». 

’Άρχ. Πάσα μέν εορτή φαίδραν καί ήλιακήν... 

Έκδεδομένος. 

17 (φ. 155). «Τοϋ εν αγιοις πατρός ήμών Ίωάννου αρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως τοϋ Χρυσοστόμου, Λογος εις τήν αγίαν Πεντηκοστήν». 

’Άρχ. Πάσα μέν εορτή φαίδραν καί ήλιακήν... 

Έκδεδομένος. 

18 (φ. 162). «Τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Ίωάννου αρχιεπισκόπου Κων- 
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σταντινουπόλεως τοϋ Χρυσοστόμου, Λόγος εις τήν αγίαν 

’Άρχ. Ευλογητός δ Θεός* μέγα, αγαπητοί... 

Πεντηκοστήν». 

Έκδεδομένος. Λ , » 
19 (φ- 169). «Λεοντίου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Λογος ς 

τήν αγίαν Πεντηκοστήν». , , , ^ 
’Άρχ. "Οσοι περί τήν παροϋσαν έορταστικην αενναον χαριν επειγεσθε... 

20 (φ 178, β') «Τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Αντιπάτρου επισκόπου 

Βοσιρών, Λόγος είς τό γενέσιον τού αγίου -Ιωάννου τοϋ Προδρόμου *αι 
τ>„ ,1ο τήν σιγήν τοϋ Ζαχαρίου- καί εις τον ασπασμόν της αγίας 

’Άρχ. Έν γεννητοίς γυναικών... / 

21 (φ. 184, β'). «Άετίου πρεσβυτέρου Κωνσταντινουπόλεως, Ομιλία 

λεχθεΐσα είς τό γενέσιον τοϋ αγίου Ίωάννου τοϋ Προδρόμου καί Βαπτιστου». 

"Αρχ. Πολλοί μέν ήδη πολλάκις, αγαπητοί... # 

22 (φ, 191) «Γεωργίου επισκόπου Νικομήδειας, Είς τήν υπεραγιαν Θεο¬ 

τόκον καί δέσποιναν" ότε προσηνέχθη έν τφ ναφ τριετίζουσα ϋπο των 

γονέων αυτής». 
’Άρχ. Φαιδρόν τό τής παροΰσης εορτής σύνθημα... , 9 , 3 , 

23 (φ. 202). «Γεωργίου αρχιεπισκόπου Νικομήδειας, Λογος εις ταεισο- 

δι,α τής ϋπεραγίας Θεοτοκου». 
’Άρχ. Καλάς ήμΐν υποθέσεων αρχάς... 

24 (φ 213) «Γεωργίου επισκόπου Νικομήδειας, Λόγος είς την υπερα- 

γίαν Θεοτόκον- δτε προσηνέχθη «ν τφ ναφ τριετίζουσα «πό τών γονέων 

αυτής». 
’Άρχ. Αϊ τών θείων πανηγΰρεων έλλάμψεις... 
25 (φ. 222, β'). «Τοϋ έν άγίοις πατρός ήμών Ταρασίου αρχιεπίσκοπου 

Κωνσταντινουπόλεως, Λόγος είς τα εΐσόδια τής ϋπεραγίας Θεοτόκου». 

’Άρχ. Φαιδρά καί παράδοξος... _ λ 
Έξεδόθη εν τη ακολουθία τής άγ. Σκεπής καί έν τφ Νοεμβρίφ Δουκακη. 

26 (φ 233). «Θεοφύλακτου τοϋ μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου πασης 

Βουλγαρίας, Λόγος είς τήν «περαγίαν Θεοτόκον οτε προσηνέχθη τφ ναφ υπό 

τών γεννητόρων αυτής». 

’Άρχ. Καί μνήμη μέν δικαίου... , 
27 (φ 240). «Άνδρέου τοϋ μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου Κρητης του 

Ίεροσολυμίτου, Λόγος είς τον Ευαγγελισμόν τής παναχράντου καί πανυμνή- 

του δεσποίνης ήμών Θεοτοκου». 

’Άρχ· Ευαγγέλια, αδελφοί, ευαγγελία... 

28 (φ 267 β'). «Τοϋ οσίου καί θεοφόρου πατρός ημών Ιωάννου τοϋ 

Δαμασκηνού, Λόγος'είς τήν Κοίμησιν τής παναχράντου δεσποίνης ήμών καί 

άειπαρθένου Μαρίας». 
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’Άρχ. Μνήμη δικαίου μετ’ εγκωμίων... 

Έξεδόθη εν «Έγκυκλοπαιδείρ» Ί. Πατούσα, τόμος β', Ένετίησι 1802. 

29 (φ. 278, β'). «Άνδρέου του μακαριωτάτου αρχιεπισκόπου Κρήτης 

του Ίεροσολυμίτου, Λόγος εις την Κοίμησιν τής υπερενδόξου δεσποίνης 
ήμών Θεοτόκου καί άειπαρθένου Μαρίας». 

Αρχ. "Οσοι το σεπτόν τούτο τής Θεοτόκου... 

Έν αρχή, εν παραφύλλφ, ό πίναξ, εν δέ τφ τελεί τάδε: «Θεού τό δώρον 
καί Λεοντίου πόνος έκ τής νήσου Κύπρου». 

Η γραφή του κωδικός είναι λαμπρα, αλλά δυστυχώς ή μελάνη^ εχει προ· 

ξενήσει ούκ όλίγην φθοράν μεταξύ των φύλλων 121-277. 

Στάχωσις νέα, βυρσίνη. 
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Χαρτ. 8 μέγ. 0,27X0,19. φΰλλ. 213. XV. 

«Άρχη συν Θεφ άγίφ του παρόντος βιβλίου, όπερ ονομάζεται Κατάνυ- 

ξις’ είναι δέ ποίημα καί πόνημα Συμεών μονάχου». 

Παρόμοιος κατά τό περιεχόμενον μέ τον προπεριγραφέντα κώδικα Ίδε 
άριθ. 94 (13). 

Κν αρχή τρία φύλλα νεωτερα εις άναπλήρωσιν των έκπεσόντων, εξ ών 
τό α' φέρει τον πίνακα, καί έν τελεί τά εξής: «Τό παρόν ψυχωφελές βιβλίον 

άφιεραίνεται παρ’ έμοΰ του εν ίεροδιακόνοις Μελχισιδέκ, εις τό κυριακόν τής 

αγίας Άννης, καί μηδείς τολμήση αυτό έκεϊθεν ύστερήση, καί υποπέση ταΐς 
των αγίων πατέρων άραις». 

Έγράφησαν ταυτα διά νεωτέρας χειρός. 

Ό κώδιξ έν μέρει σητόβρωτος, ή δέ στάχωσις βυρσίνη, ήμιεφθαρμένη, 

μετά μιας πόρπης. 

Έκ τοΰτου ίσως άντεγράφη ό ύπ’ άριθ. 94 (13). 

97 16 

Χαρτ. 8. 0,24X0,17. φυλλ. 99. XVII. 

«Αί περίοδοί του αγίου αποστόλου καί εύαγγελιστοΰ Ίωάννου τον 

Θεολόγου* συγγράφεισα παρά του αγίου Προχόρου, ενός των επτά διακόνων». 

Ά ρ χ. Έγένετο μετά τό άναληφθήναι τον Κύριον ημών Ίησούν Χρι¬ 

στόν τον υιόν του Θεού εις τούς ουρανούς, συνήχθησαν πάντες οι απόστο¬ 

λοι εις Γεθσημανή' καί είπε Πέτρος προς αυτούς... 

Έν τέλει: «Έγράφησαν αί παροΰσαι περίοδοι τού αγίου ενδόξου απο¬ 

στόλου καί εύαγγελιστοΰ Ίωάννου τού Θεολόγου, διά συνδρομής τού όσιω- 

τάτου έν ίεροδιακόνοις Ακακίου»· (καί προστίθεται νεωτέρ<? χειρί): «τού 

IX - Π -1959 
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έκ Τρικάλλου, καί κτίτορος τής αγίας μονής τής ύπεραγίας θεοτόκου τής 

κοιμήσεως τό κελίον τού μακαρίτου Διονυσίου 'Αγιαρτεμήτη καί άφ’ ίερώ- 

■θησαν παρ’ αυτού εις μνημόσυνον αΐάινιον εις τό Κυριάκόν τής θεοπρομή- 

τορος Άννης». 

Καί τάδε: «,αχπη', έν μηνί δκτοβρίφ κγ' ημέρα γ' γραφεύς πενιχρός 

μόλις ήλθεν εις τέλος’ άρσένιος τό όνομα τάχα καί ίερέως». 

Έν αρχή καί έν τέλει άνά έν φύλλον άγραφον. 

Στάχωσις βυρσίνη. 

Έξεδόθησαν έν Σμύρνη, τφ 1860. 
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Χαρτ. 8· 0,22X0,17. φύλλ. 375- XVIII. 

«Τοϋ άγιου Βαροανουφίου τό βιβλίον ύπάρχει τούτο. 

Γερόντων δύω πνευματικών ήσυχαζόντων έν κοινοβίφ έν τή περιχώρφ 

Γάζης, καί λεγομένφ τού άββά Συρίδου, Έπιστολαί καί αποκρίσεις διά τού 

ήγουμένου καί διακονοΰντος αύτοΐς' ών τά ονόματα Βαρσανούφιος καί 

Ιωάννης. 

Ίστέον δέ ότι μέγας γέρων δ Βαρσανούφιος λέγεται, διό καί αί πλείσται 

των αποκρίσεων ούτω δηλούνται». 

Αρχή προλόγου: Παρακαλούμεν τούς έντυγχάνοντας... 

Αρχή βίβλου: Γέγραπται έν τφ άποστόλφ... 

Έπονται αί λοιπαί έρωταποκρίσεις. 

Τέλος: ...δ γάρ άντιστήκων αύτφ καταποντίζεται, ως Φαραώ έν τή 

Ερυθρά Θαλάσση" δ δέ άδιστάκτως αύτφ) πιστεύων έστηκεν επί τήν στερεάν 

πέτραν ασάλευτος. Τέλος». 

Έν αρχή παράφυλλα δύο, έξ ών τό μέν α' φέρει έπί τής β' ό'ψεως εκκλη- 

σίν τινα: ’Άρχ. : αδελφοί, παρακαλήτε τον δληγόψυχων... 

Τό δέ β' ωσαύτως έπί τής β' ό'ψεως τάδε : «Τό παρόν βιβλίον υπάρχει 

εμού νεοφύτου μοναχού καί τό αφιέρωσα εις τό κυριακό τής αγίας άννης, 

καί μηδείς αυτό άποξενοόση ίνα μή πέση εις τάς άράς τών πατέρων καί ιερό¬ 

συλος κατακριθή». - ' 

Στάχωσις βυρσίνη, ήμιεφθαρμένη, μετά μιας πόρπης, έκπεσούσης τής 

έτέρας. 

Ή βίβλος τού αγίου Βαρσανουφίου, διορθωθεΐσα καί πλουτισθεΐσα διά 

προλεγομένων καί αλφαβητικού πίνακος υπό Νικοδήμου Αγιορείτου, έξε- 

τυπώθη Ένετίησιν παρά Νικολάφ Γλυκεϊ τφ έξ Ίωαννίνων, 1816. 

Εις τον "Οσιον τούτον μετά τής συνοδείας αυτού Ακολουθίαν έποίησεν 

δ γράφων ταύτα, εορτάζεται δέ τή ΐΒΐΙ Αύγουστου μετά τών συνασκητών 

του οσίων. = - - 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετ®ί Κ©' 12 
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Χαρτ. 8. 0,21X0,14. σελ. 830. XVII. 

«Επιστολή προς τον έρωτήσαντα αδελφόν πεμφθήναι αύτφ τούς εύρε- 

θέντας λόγους τού αγίου πατρός άββά Δωροθέου». 

"Α ρ χ. Επαινώ σου την προαίρεσιν καί μακαρίζω τής περί τό αγαθόν 

σπουδής την εύλογημένην σου και φιλόκαλον ώς αληθώς ψυχήν, αδελφέ ποθει¬ 

νότατε... 

(σ. 27). «Τού αγίου άββά Δωρο&έον, Διδαακαλίαι διάφοροι προς τούς 

εαυτού μαθητάς' άναχωρήσαντος αυτού εκ τών τού αββά Σερίδου, και τό ίδιον 

σύν Θεφ συστησαμένου μοναστήριον, μετά την τού άββά Ίωάννου τού προ¬ 

φήτου τελευτήν καί τελείαν σιωπήν τού αγίου πατρός ημών άββά Βαρσα- 

νουφίου». 

Έπονται οί λόγοι, άνερχόμενοι μετά τής επιστολής εις κδ', έ'χουσι δέ 

οΰτω καταταχθή: 

Λόγος α'. Επιστολή προς έρωτήσαντα... 

Λόγος β'. Τού αγίου άββά Δωροθέου... Περί άποταγής. 

Λόγος γ'. Περί ταπεινοφροσύνης. 

Λόγος δ'. Περί συνειδήσεως. 

Λόγος ε'. Περί θείου φόβου. 

Λόγος ςτ'. Περί τού μή δφείλειν τινά στοιχεΐν τή ιδία συνέσει. 

Λόγος ζ'. Περί τού μή κρίνειν τον πλησίον. 

Λόγος η'. Περί τού εαυτόν μέμφεσθαι. 

Λόγος θ'. Περί μνησικακίας. 

Λόγος ι'. Περί ψεύδους. 

Λόγος ια'. Περί τού μετά σκοπού καί νήψεως... 

Λόγος ιβ'. Περί τού σπούδαζειν ταχέως έκκόπτειν... 

Λόγος ιγ'. Περί φόβου τής μελλούσης κολάσεως... 

Λόγος ιδ'. Περί τού άταράχως καί ευχαρίστως... 

Λόγος ιε'. Περί οικοδομής καί αρμολογίας... 

Λόγος ις·'. Περί τού εχοντος τήν διακονίαν τού κελλαρίου. 

Λόγος ιζ'. Πρός τινας κελλιώτας... 

Λόγος ιη'. Πρός τούς εν τφ μοναστηρίφ... 

Λόγος ιθ'. Περί τών αγίων νηστειών... 

Λόγος κ'. Έήματα διάφορα εν συντόμφ. 

Λόγος κα'. Πρός αδελφόν έπερωτήσαντα... 

Λόγος κβ' Ερμηνεία τινών ρητών τού αγίου Γρηγορίου... 

Λόγος κγ'. Ερμηνεία ετέρων ρητών τού αγίου Γρηγορίου... 

Λόγος κδ'. Ερωτήσεις πρός τον άγιον Βαρσανούφιον... 

Προτάσσεται ό πίναξ, φ συνάπτεται νεότερα γραφίδι τό έξης: «Καί τό 
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παρόν άφιερώθη εις τό κυριακόν τής σκήτεως τής αγίας άννης κατά τό άγιό- 

νυμον όρος τού άθω, καί μηδείς τολμήση άποξενώσαι αυτό, ΐνα μή λάβη τάς 

άράς τών πατέρων». 
Έν τέλει δέ τών κδ' λόγων: «εν έ'τει ,αχκβ' μηνί ϊανουαρίφ ις- ». 

Έξεδόθησαν οί λόγοι τού άββά Δωροθέου απλοποιημένοι Ένετίησιν 

αψο', ,αψος-', καί εν Κωνσταντινουπόλει τφ 1871. 

ΕΙτα άρχεται τό β' μέρος τού κωδικός, έ'χον σελ. 394. 

«Εκλογή κατ' έπιτομήν άπδ των όσιων πατέρων ήμών, περί 

νηπτικής εργασίας, ήτοι άκραιφνούς μετανοίας, περιέχουσα πίνακα τονδε». 

■Αναγράφονται κεφ. ιζ' ερανισθέντα εκ διαφόρων λόγων, κατα το πλεΐ- 

στον έκδεδομένων, τών εξής αγίων Πατέρων : Χρυσοστόμου, αγίου Βαρσανου- 

Φίου, άββά Ισαάκ, άββά Θαλασσίου, Νικηφόρου μοναχού, Συμεών νέου Θεο¬ 

λόγου, έκ τού Γεροντικού, Κλίμακος, Μαξίμου όμολογητού, από σελ. 141- 

232 τά έν τή «Φιλοκαλίφ» 100 κεφ. τού αγίου Διαδόχου, καί είτα μέχρι τής 

σελ. 287 τά έν τή «Φιλοκαλίφ» ωσαύτως κεφ. Ήλία τού Έκδίκου, μέ μικράν 

διαφοράν κατά τήν διάκρισιν τών κεφαλαίων. 

Μεθ* ά: «Τού οσίου πατρός ήμών Συμεών, μητροπολίτου Εύχαιτων, 

Επιστολή πρός Ίωάννην μοναχόν καί έγκλειστον». Ιού αγίου Αντιονίου 

κεφ. ο' περιεχόμενα μετά τών λοιπών έν τή «Φιλοκαλιφ», έκ τού Γεροντικού 

έρωτήματά τινα, έκ τού βίου τού αγίου ΙΙαχωμίου, καί ώς κατακλεις: 

«Πέτρου Δαμασκηνού, Παραίνεσις άσκητική». 

’Άρχ. Φεύγε τούς άνθρώπους καί σώζου... 

Έν τφ πίνακι τής «εκλογής» ταύτα: 

«Έγράφη έν τή μονή αγίου Διονυσίου τή λεγομενη πετρφ υπο κάτω τού 

μικρού άθωνος. Έτει ,αχκα' τής ένσάρκου οικονομίας· μηνί Μαρτίφ κη'». 

Έν τή κάτφ φςι τής 232°ζ σελιδος τάδε: 

«Έν έ'τει τής Χριστού γεννήσεως ,αχκα', μηνί μαρτίφ κη', έγράφη διά 

χειρός Κυριάκού μοναχού τού ρωσίου τό παρόν πυκτίον». 

Καί έν τέλει ούτω : 
«Πέρας εΐληφεν ή χρυσή βίβλος αύτη, ή μελίρρυτος καί ψυχωφελεστάτη». 

Έν αρχή καί έν τέλει τού κωδικός άνά εν φύλλον άγραφον. 

Ή γραφή τού κωδικός είναι λαμπρά, ή δέ στάχωσις βυρσίνη μέ άκα- 

τάλληλον έπιδιόρθωσιν. 
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Χαρτ. 8. 0,21X0,15. φύλλ. 346. XVII. 

1 (φ. 1). «Εκλογή τών θεοπνεύστων γραφών πάνυ σύντομος καί ωφέ¬ 

λιμος». 
’Άρχ. Ή τών αληθινών χριστιανών πίστις... 
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2 (φ. 5). «Κεφάλαια των άγιων πατέρων κατ’ εκλογήν». 

’Άρχ. Πάσα ποικιλία των θεόπνευστων γραφών... 

Έπονται τά συλλεγέντα εκ των αγίων Πατέρων: Βασιλείου του Μεγά¬ 

λου, Γρηγορίου Παλαμά, Γρηγορίου Νΰσσης, Ίωάννου Δαμασκηνού, Γρη- 

γορίου Σιναΐτου, αγίου Βαρσανουφίου, αγίου Νείλου, άγιου Διαδόχου, έκ 

του βίου Μαξίμου Καυσοκαλυβίτου, Καλλίστου πατριάρχου, Πέτρου του 

Δαμασκηνού, άββά ’Ησαΐου, Αναστασίου, Συμεών νέου Θεολόγου, πόντιον 
έντυπων. 

3 (φ. 79, β ). «Τφ πολυποθήτφ τέκνφ Νικολάω παρά Μάρκφ μοναχφ». 

”Α ρ χ. Έπειδήπερ πρφην πολύς ήν... 

Έκδίδοται έν τή «Φιλοκαλίςι:». 

4 (φ. 90). «Του σοφωτάτου Μαξίμου, Λόγος ασκητικός και λίαν ωφέ¬ 

λιμος». 

’Άρχ. Αδελφός ήρώτησε γέροντα λέγων... 

5 (φ. 115). «Βίος του οσίου πατρός ημών Φιλήμονος, πάνυ ωφέλιμος». 

’Άρχ. Έλεγον περί του άββά Φιλήμονος... 

Εΰρηται εν τή «Φιλοκαλίςι:» ώς λόγος. 

Μεθ’ δν φύλλα άγραφα δ, εΐτα: 

6 (φ. 131). «Του αγίου Κασσιανοΰ του 'Ρωμαίου, Περί των οκτώ τής 

κακίας λογισμών». 

Άρχ. Πρφην τον περί διατυπώσεως... 

Έξεδόθη έν τή «Φιλοκαλίςι». 

Μεθ’ ου συνάπτονται σχετικά περί νηστείας, ειτα τεμάχια έκ τών λόγων 

των έξης Πατέρων: Διαδόχου, Έφραίμ Σΰρου, άββά ’Ησαΐου, άββά Ισαάκ, 

έκ του Γεροντικού, Αναστασίου Σιναΐτου, Μαξίμου, Βαρσανουφίου, έκδε- 

δομένων. 

7 (φ. 170). «Αποφθέγματα τών αγίων γερόντων». 

Εϊσί γεγραμμένα διαλογικώς. 

’Άρχ. Πόσον δή κοιμηθήναι... 

Έν αύτοίς παρεμβάλλονται καί αποσπάσματα έκ τών ώς άνω Πατέρων, 

έν οις διακρίνεται και «σωτήριος καί σύντομος διδασκαλία Θεοδώρου του 

Στουδίτου». 

8 (φ. 215). «Ερωτήσεις σχολαστικού τίνος προς Συμεώνην τον έν 

άγίοις Θεολόγον». 

Κατ’ έρωταπόκρισιν. 

Άρχ. Τί ήν έν τφ κόσμου... 

Συνάπτεται «Αναστασίου πατριάρχου Θεουπόλεως καί Κυρίλλου Αλε¬ 

ξάνδρειάς, ’Έκθεσις σύντομος τής ορθοδόξου ημών πίστεως». 

Ωσαύτως καί αΰτη διαλογικώς, ή συνέπονται καί σχετικά τι να κεφάλαια 

εκ τών μνημονευθέντων αγίων Πατέρων. 
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9 (φ. 255). «Βιβλίον καλούμενος Θησαυρός». 

Προηγείται τό έξης τετράστιχον: 

Βίβλος ιερά έκ γραφών διαφόρων 

τοις άναγινώσκουσι ευ συγκείμενη, 

εις σωστικήν συνεσιν θεογνωσίας. 

Χριστέ τεήν προ'ΐαλλε χάριν καμάτοισιν έμοΐσιν. 

Ευτελούς Θεογνώστου, κεφ. α'- 

Άρχ. Θεός καταλαμβανόμενος... 

Διαιρείται δέ εις κεφ. ιγ', ών τό α προοίμιον. 

Κεφ. β'. Μετά δέ Μωϋσήν τον θεόπτην... 
Κεφ. γ'. Μετά δέ Σαμψών τον άνδρεΐον καί ισχυρόν... 

Κεφ. δ'. Πρώτη βασιλεία Ιουδαίων... 

Κεφ. ε'. Βασιλεία Δαυίδ... 

Κεφ. ς-'. Βασιλεία Σολομώντος... 

Κεφ. ζ'. Μετά ταΰτα βασιλεύει Όζίας... 

Κεφ. η'. Άπόδειξις δτι Θεός αληθής έστίν δ Χριστός... 

Κεφ. θ'. “Οτι μέγα άγαθόν καί προς σωτηρίαν οδηγία... 

Κεφ. Γ. “Οτι οί τον Χριστόν άρνησάμενοι καί τό θειον... 

Κεφ. ια'. "Οτι μόνη ή τών Χριστιανών πίστις ορθή τε... 

Κεφ. ιβ'. Περί τών τιμίων τής πίστεοος συμβόλων. 

Κεφ. ιγ'. “Οτι κυρίως καί αληθώς Θεοτόκος ή ΰπεραγία παρθένος... 

10 (φ. 315). «Του έν άγίοις πατρός ημών Άμφιλοχίου, έπισκόπου Ίκο- 

νίου, Λόγος περί αρετής παραινετικούς* καί δτι δει μνημονεΰειν-διηνεκώς τον 

θάνατον* καί εις τήν ματαιότητα του κόσμου». 

’Άρχ. Οί τήν θείαν έκάστοτε καί ψυχωφελή.... 

Έν τέλει του λόγου: «Θεού τό δώρον καί Ηερεμίου πόνος». 

11 (φ. 336). «Κεφάλαια κατά άγαρηνών* ποίημα Λαυρέντιου τίνος ίερο- 

μονάχου». 
Ά ρ χ. Λέγουσιν οί άγαρηνοί, πιστεΰομεν εις ενα Θεόν... 

Έπονται έτερα κζ' κεφάλαια, μεθ’ ά φυλλον εν αγραφον. 

12 (φ. 340). «'Η διήγησις τοϋ άββά Κασσιανοΰ». 

Άρχ. : “Οτε έν τή έρήμω τής σκήτεως, όπου τών μοναχών οί δοκίμιό- 

τατοι, παρεγενόμεθα... 

Έν αρχή φύλλα δυο άγραφα, εξ ών τό α' φέρει ταΰτα: «τό παρόν 

βιβλίον άφιερόθην εις τό κιριμκόν τής αγίας θεοπρομίτορ άννης παρά τον 

έν μοναχοΐς ονουφρίου κυπρέου και να το περνη κάθε εις να το αναγνωθη 

διά ψυχηκήν του δφέλειαν. καί πάλιν νά τό επιστρέφη εις τό κιριακόν, διά 

νά μην έχει άντίδικον ταΐς άραΐς τών αγίων πατέρων, καί νά ύστερή τήν 

δφέλειαν τών θελόντων άναγνώθειν τήν παροΰσα βίβλων* διότι πολ?.υς καρ¬ 

πός τοϋ αγίου πνεύματος εΐναι εις αυτήν, όποιος τήν άναγνώση μέ προσο- 
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χήν, μηδεΐς υστερηθεί του πόματος φέρει πολίν καρπόν. Είς τούς 1826 μαρ- 
τίου : 25». 

Έν τφ φΰλλφ 335, β', τάδε: 

«Το παρόν πατερικόν άφιερώθη εις τό κυριακόν ήγουν εις την αγίαν 

άνναν τής μεγάλης σκήτεως εις ωφέλειαν των έντυγχανόντων αυτό αδελφών· 

υπο τού μακαρίτου γρηγορίου μονάχου τού και καψοκαλύβη υπέρ ψυχικής 

αυτού σωτηρίας1 δστις γουν ιδιοποίηση τούτο κληρονομήση τό ούαί ως ιερό¬ 

συλος, αμήν. Έν έτει ,αχνς-' (=1656) μηνί σεπτεμβρίφ ις-'». 

Έν δε τφ τελεί ωσαύτως δύο φύλλα άγραφα, εξ ών εν α' σημειούται 
ούτως: 

«Ετούτο τό πατερικφ είναι του παπα καλίνικου τού άνδρεώτι και να 

δοθείη είς στήν άγίαννα και δπιος άναγνώσι τώ βυβλίον τούτο, ας παρακα- 

λέσοι διά λόγου μου' τον Θεόν, δτι ή με άμαρτολός άνθρωπος καί δπως διά 

ευχών τής αγιωσυνισας εύρο έ'λεος εν τι ήμέρςι τής κρίσεως καί σύγχωρισατέ 

μαι, αδελφοί πώς έγραψα ταύτα δτι είχα θάρος είς στηναγιωσύνη σας, ούτος 
στίν δ μαρτυρών πέρι τούτου καί γράψας ταύτα». 

Η α σημείωσις καί ή γ' εγράφησαν διά νεωτέρας χειρός. 

Στάχωσις βυρσίνη, ήμιεφθαρμένη. 

101 20 
Χαρτ. 8. 0,21X0,15- σελ. 796. XVIII 

1 (σ. 1). «Λόγος κατ’ επιτομήν διαλαμβάνων περί τής πρώτης καί δευ- 

τέρας και τρίτης εύρέσεως τής τιμίας κεφαλής τού προφήτου Προδρόμου». 

3 Α ρ χ. Πάλιν είς ήμάς, αδελφοί, δ μέγας... 

2 (σ. 25). «Βίος καί πολιτεία τού άγιου καί δικαίου Φιλαρέτου τού 

έλεήμονος τού γενομένου πάππου Μαρίας τής βασιλίσσης Κωνσταντίνου τού 
βασιλέως». 

’Άρχ. Βίον αρεστόν τφ Θεφ... 

Έξεδόθη έν τφ Δεκεμβρίφ τού Δουκάκη. 

3 (σ. 76). «Βίος καί πολιτεία τής όσιας μητρός ημών Εύπραξίας, μετα¬ 

φρασθείς είς την κοινήν γλώτταν παρά Ιγνατίου τού έν ίερομονάχοις ελά¬ 
χιστου». 

’Άρχ. ’Άλλο δεν είναι ποθεινότερον... 

Ετυπωθη έν τφ Ίουλίφ τού Δουκάκη, ή δέ Ακολουθία αυτής φιλοπο- 

νηθεΐσα υπό Εύπραξίας ήγουμένης Δοκού, έτυπώθη έν Άθήναις 1874. Εορ¬ 
τάζεται τή 25ΐΐ Ιουλίου. 

4 (σ. 194). «Μαρτύριον τού αγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος Παντελεή- 

μονος μεταφρασθεν είς τήν κοινήν γλώτταν παρά Ιγνατίου ίερομονάχου είς 
ωφέλειαν τών άκουόντων». 
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’Άρχ. Αι έορταί καί αί πανηγύρεις... 
Έξεδόθη έν τφ «Έκλογίφ» καί έν τφ Ίουλίφ τού Δουκάκη.^ 

5 (σ. 261)- «Βίος καί πολιτεία τού οσίου πατρός ημών Ίωάννου του 

Καλυβίτου». 

Άρχ. Βίον καλόν καί ένάρετον... 
Έτυπώθη μεταφρασθείς έν τφ Ίανουαρίφ Δουκάκη. # 

6 (σ. 292). «Βίος καί πολιτεία τού αγίου “Αλεξίου τού ανθρώπου του 

Θεού». , , 
’Άρχ. Έν ταΐς ήμέραις τής βασιλείας Όνωριου και Αρκαδιου... 
“Ετυπώθη έν τφ Μαρτίφ τού Δουκάκη μετά συμπληρωματικής ακολου¬ 

θίας καί παρακλητικού κανόνος. ^ 
7 (σ. 313). «Βίος καί πολιτεία τού οσίου πατρός ημών ^ενοφωντος του 

συγκλητικού καί τής γυναίκας αίτοϋ Μαρίας καί τών τέκνων αυτού Ίωάν 

νου καί ’Αρκαδίου». 

"Α ρ χ- Διηγήσατό τις άγιος γέρων μέγας... 
Έξεδόθη εν μεταφράσει υπό Δουκάκη κς-' Ιανουάριου. 

8 (σ. 347). «Περί τής είς Θεόν αγάπης. Μαξίμου κεφάλαιον α ». 

’Άρχ. Αγάπη Θεού έστίν, αγαθή κατάστασις ψυχής... ^ ^ 

Έτυπώθησαν εν «Φιλοκαλία» διαφέροντα κατά τήν φράσιν1 ’ίδε εκατόν 

τάς α', περί αγάπης, Μαξίμου. 

9 (σ. 359). «Έτι περί τής θείας αγάπης ορος». 

’Άρχ. Αγάπη Θεού έστίν έπιτεταμένος έρως... 

10 (σ. 361). «Διήγησις περί τού άνθρόίπου καί τού οφεως». 

’Άρχ. 'Ωμοιώθη ή ζωή ημών... . 
11 (σ. 375). «Κατήχησις περί τής μελλούσης κρίσεως συναθροισθεισα 

παρά Διονυσίου ίερομονάχου τού ρήτορος είς ωφέλειαν τών έντυγχα¬ 

νόντων». 
’Άρχ. Αδελφοί καί πατέρες, παρακαλώ υμάς... 

12 (σ· 385). «Λόγος τού άββά Ισαάκ, Προς μοναχούς αρχαρίους μετα¬ 

φρασθείς παρά Διονυσίου ίερομονάχου τού Στουδίτου, εις ωφέλειαν των ευρι¬ 

σκομένων». 
’Άρχ. Αδελφοί καί πατέρες" αυτά τά λόγια... 

13 (σ. 393) «Τού έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου, Λογος ασκη¬ 

τικός, πώς δει κοσμεΐσθαι τον μοναχόν, μεταφρασθείς παρά Διονυσίου 

ίερομονάχου τού Στουδίτου εις τό κοινότερον διά ωφέλειαν των ευρι¬ 

σκομένων». 

’Άρχ. Πρέπει τόν μοναχόν... 
14 (σ. 398). «Τού μεγάλου Βασιλείου, Λόγος περί πώς οφείλει διάγειν 

έν κοινοβίω' καί όπτος λέγονται κοινοβιαταΓ θαυμαστόν». 

’Άρχ. Οι τό μοναχικόν καί άγιον σχήμα... 
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15^(σ. 402). « Ιστορία Διονυσίου ίερομονάχου του ρήτοροο του άσκή- 
σαντος εν τη σκητη της αγίας ’Άννης». 

,ΑθΧ· Εγώ, αδελφοί, άναγινώσκοντας τά βιβλία... 

Εκδίδονται εν τελεί των «Μαργαριτών» του Χρυσοορήμονος. 

^ ΙΟ Ισ. 416). «Διονυσίου ίερομονάχου του όήτορος, Διδαχή άπλουστάτη 
και σύντομος προς τους ευσεβείς χριστιανούς». 

Α ρ χ. Βλέποντας εγώ την απορίαν... 

ΕξεδόΟη ομοίως ^μετά τών άνω ιστοριών έν τοΐς «Μαργαρίταις». 

. , }°’ ,7* <<Δι1™ησ,4 πεθί του αμαρτωλού όπου έδραμεν όλοψΰχως 
εις την εξομολογησιν και έσυγχωρήθη παρά Θεοί». 

Άρχ. Εις γέροντας άγιος καί θεοφόρος... 

* 18 (σ. 425). «Διήγησις περί τίνος γέροντος σημειοφόρου μοναχοί δπως 
απεκαλυφθη αυτφ τα περί του βασιλέως Θεοδοσίου». 

3 Α ρ χ. Γέρων τις εκαθέξετο εν τή έρήμψ... 

19 (σ. 433). «Μαρτήριον τής ίγίας τοΐ Χρτστοΰ μεγαίομτίοτυρος Άνα- 
στασιας της 'Ρωμαίας». 

Αρχ. Κατα τους χρόνους Διοκλητιανοΰ... 

Έξεδόθη έν μεταφράσει ύπό Δουκάκη, Όκτώβριος κθ'. 

- . ' 447^* <<Βΐ0ς και πολιτεία *ών οσίων καί ενάρετων ασκητών πατέ¬ 
ρων ημών Ονουφρίου καί Παφνουτίου, τών περιβοήτων, καί ετέρων». 

^ Α ρ χ. Ελεγον περί του άββά Παφνουτίου... 

Ό βίος του αγίου Όνουφρίου έτυπώΟη εν τφ «Έκλογίω» καί έν τώ 

ουνιφ του Δουκακη' ο δε ανωτέρω προτάσσει τά κατά τον δσιον Παφνοΰ- 

τιον, και είτα διηγείται τά περί όσίου Όνουφρίου. 

. , 21 ίσ· 47^· «Παραίνεσις πρός τούς θέλοντας σωθήναι μονάχους- του 
εν επισκοποις λογιωτατου κυροί Δαμασκηνοί Λιτής καί Τενδίνης καί προέ¬ 
δρου Πολιανής». ^ 

Αρχ; Αδελφοί καί πατέρες- έπειδή τον κόσμον άφήσαμεν... 

Εξεδοθη έν τέλει τών Κατηχήσεων τοί Στουδίτου, Ένετίησιν, ,αψο'. 

(σ· 49Ρ’ * Απ° τον 0ίον τοί άγιου Παϊσίου». 
^Αρχ. Είπε τις τών γερόντων έν τή σκήτη... 

Κη1 ™“ Η“γ,ίθ” Πο'ϊσί<η’ "«νενοόφη ύπό τού όσίου Ίο,άννου ιού 
Κολοβου (9 Νοεμβρίου), μετεφράσδη δέ είς τό όπλονν Απο Νικοδήμου Άνιο- 

ρειτου, και Φδοθη εν τφ «’Εχλογίφ» καί έν τφ Ίουνίφ τού Δουχβχη μετά 
ης ακολουθίας, 24 οικων και παρακλητικοί κανόνος. 

α.τηΐ3 ίθ«495)'«τΒί-; ’“*1 πθλίτεία Τί>ς δσίας Μνημών Μαρίας τής μετονομασθεισης Μαρίνος». * 

Αρχ. “Εναν καιρόν ή τον εις άνθρωπος... 

9ΐΓΤβ^ τΦ,ΣΤξαρίίΡ ^Οουαρίου- Νικοδήμου καί Δουκάκη. 
). « Ερώτησις του Πέτρου μοναχοί πρός τον μακαριώτατον 
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πάπαν 'Ρώμης Γρηγόοιον τον Διάλογον” τι δυνανται οι λειτουργιαι να τύφε- 

λήσουν τάς ψυχάς τών αμαρτωλών μετά τον θάνατον αυτών" του άγιωτατου 

Γρηγορίου άπόκρισις». 

”Αρχ. Έάν τά αμαρτήματα... 

Εις τον άγιον Γρηγόριον, έορταζόμενον τή 12ΐΐ Μαρτίου, ακολουθίαν 

έποίησεν ό γράφων τά παρόντα. 

25 (σ. 512). «Περί τών διδόμενων λειτουργιών διά σαραντάρια, του 

όσίου Ήσαΐου μοναχοί πρεσβυτέρου καί εγκλείστου». 

"Αρχ. “Ενας αρχών εις την Νικομήδειαν... 

26 {σ. 517). «Περί τών σαρανταριών όπου κάμνουν διά τους αποθαμέ¬ 

νους· δτι τελείως λυτρώνουν τήν ψυχήν από τήν κόλασιν1 εκ τοί πατερικοί 

θαυμαστή διήγησις». 

“Αρχ. Εξηγούνται εις τό πατερικόν··. 
27 (σ. 521). «Διά ποιαν αιτίαν μετά τον θάνατον τοί ανθρώπου ποιοί- 

σιν αύτφ μνημόσυνα εις τάς τρεις ημέρας καί εις τάς εννέα καί εις τάς μ , 

Τοί όσίου καί θεοφόρου πατρός Αλεξάνδρου». 

“Αρχ. “Οταν ό άνθρωπος άποθάνη... 
28 (σ. 523). «Διά ποιαν αιτίαν μετά τό άποθανείν τον άνθρωπον ποιου- 

σιν αύτφ λειτουργίας εις τάς τρεις ημέρας* εις τάς εννέα" καί εις τάς σαραντα. 

Νικηφόρου τοί Ξανθοποΰλου». 

“Α ρ χ. 'Ωσάν άποθάνη ό άνθρωπος καί ταφή..· 

29 (σ. 524). «Περί τί εΐσίν αί μερίδαΓ καί έάν είναι πρέπον νά προσ- 

φέρονται διά γυναίκες οποί έχουσιν άνδρας αιρετικούς η ασεβείς. Συμεών 

Θεσσαλονίκης». 

“Αρχ. Αί μερίδες είναι αντί τών προσοόπων... 
30 (σ. 525). «Γρηγορίου τοί Διαλόγου, Περί τής Τετάρτης καί Παρα¬ 

σκευής». 
“Αρχ. Έν μια τών ημερών σκήνωμα νεκροί έξεφερετο... 

31 (σ. 526). «Διήγησις πάνυ ωφέλιμος τοί άββά Μακαρίου τοί Αιγυ¬ 

πτίου». 
“Αρχ. ΙΙορευόμενος ποτέ εις τών αγίων πατέρων... 

Έξεδόθη ύπό Δουκάκη έν παραρτήματι τοί Ιανουάριου. 

32 (σ. 542). «Περί ιερέων αναξίων, διήγημα φοβερον καί παραδοςον, οτι 

ή θεία δίκη ούκ άργώς έκδικεΐ τούς τολμητάς καί αύθάδεις». 

’Ά ρ χ. Έν ταΐς ήμέραις τών θειοτάτων βασιλέων Λεοντος και Αλε¬ 

ξάνδρου... 
33 (σ. 548). «“Ετερον διήγημα φοβερόν, όπου έγένετο έν τφ καιρφ τού 

έν άγίοις πατρός ημών Βασιλείου τοί μεγάλου». 

“Αρχ.: Τερεΰς τις εν τή έπαρχίςι τοί μεγάλου Βασιλείου... 

Συνέπονται: «Περί ετέρου ίερεως»· “Αρχ. Ιερευς τις ην... 
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«Έτέρα διήγησις περ'ι ετέρου ίερέως, καί πάνυ ωφέλιμος». Άρχ. Έν 
τοις χρόνοις οις έμαρτύρεν ο άγιος Μερκούριος... 

«Του αγίου Αναστασίου περί ιερέων». Ά ρ χ. Εϊδον εγώ πολλούς των 
άναξίως ΐερουργοΰντων... 

Εξεδόθη υπό Δουκάκη έν τελεί της (ιαματικής Ακολουθίας των Νεο- 

μαρτΰρων, 1897. 

34 (σ. 570). «Διήγησις τού οσίου πατρός ήμών Σωφρονίου αρχιεπισκό¬ 

που 'Ιεροσολΰμων, Περί των μή ψαλλόντων τάς ώρας καί πάσαν την ακο¬ 

λουθίαν αυτών, ιερωμένων καί μοναχών». 

Αρχ. ’Ητον τις δσιος καί θεοφόρος... 

Έκδεδομένη. 

Επονται παραινέσεις τινές του αγ. Έφραίμ καί Γρηγορίου του Δια¬ 

λόγου. 

35 (σ. 583). «Περί του σφάξαντος τό παιδίον αυτού διά τον φίλον 
αυτού». 

’Άρχ. Διηγήσατό τις γέρων... 

36 (σ. 589). «Περί τού Νοταρίου»- 

’Άρχ. Μεσίτης τις, καλούμενος... 

3/ {σ. 593). «Περί τής Παρθένου τής πεσούσης εις πορνείαν». 

’Άρχ. Διηγήσατό τις των πατέρων δτι έν Θεσσαλονίκη... 

38 (σ. 595). «Περί τού έχοντος τον Χριστόν βουλάτορα». 

’Άρχ. Είπε τις των πατέρων δτι ποτέ διά χρείαν τινά... 

39 (σ. 598). «Περί τού δόντος πλουσίου τάς λ' λίτρας τού χρυσίου, είτα 
μεταμεληθέντος». 

Αρχ. ΤΗν τις έν Αλέξανδρέ ίςι πλούσιος... 

40 (σ. 600). «ΙΙερί Ιουλίου τού έλεήμονος δπως πέπρακε τον εαυτού 
υιόν, και ως ερρυσθη τού θανάτου ούτος διά την ΰπακοήν αυτού». 

Αρχ. Έν ταΐς ήμέραις Θεοδοσίου τού βασιλέως... 

41 (σ. 611). «Περί Εύλογίου τού λατόμου». 

Αρχ. Διηγήσατό ό άββάς Δανιήλ δ πρεσβύτερος... 
Έξεδόθη έν τφ Άπριλίφ Δουκάκη. 

42 (σ. 620). «Ιστορία ωφέλιμος πάνυ». 

Αρχ. Παρεβάλομεν εγώ καί δ σοφιστής Σωφρόνιος έν Άλεξαν- 

δρείρ... 

43 (σ. 629). «Περί τής σώφρονος γυναικός οπού φρονίμως έκέλευσε τον 
έρώντα αυτής». 

Αρχ. Διηγησατό τις των πατέριον δτι δύο πραγματευταί... 

44 (σ. 633)· «Περί τού Μαγιστριανού, δπως έρρύσθη τού κινδύνου διά 
τής ελεημοσύνης». 

Αρχ. Μαγιστριανός τις όνόματι Ζήνων... 
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15 (ο. 637). «Περί τοϋ άδελφοΰ οΰ ή όδελφή ήν πόρνη «Λ 

™ησ-Α0χ. ·Αδελφ6ς τις Ικάθητο είς κελλίον τής Αίγυπτον έν πολλή «.πει- 

νώσε46Ϊ“6«)·"*Πε01 το® μοιχεόσαντος τού γεωργού τήν^ναΐκα». 

"Αον Έν τοΐο χρόνοις Νικήτα τοϋ πατρικίου εν Καρθαγενη... 

Έξεδόθη έν τοΐς Συναξαριστές Νικοδήμου καί Δουκάκη. 

17 (σ. 649). «Παραδείγματα πάνυ ωραία, εξ ων ειρηκεν ο θειος Βαρ 

λαάμ διδάσκων τον Ίωάσαφ». 
’Ά ρ ν. Έλεγε γάρ όμοιοι είσίν οί των ειδωλων προσκηνυται... , 

48 (σ. 676). «Έκ τού βίου τού άγιου Συμεών τού στυλίτου περί τίνος 

μετανοήσαντος ληστού». # 
Άρχ. Ληστής ήν, καί ληστών μιαιφονωτατος... 

49 ίσ 684). «Έτέρα ιστορία ωφέλιμος». __ „ „ 
•Άρχ. Έλεγον περί τίνος νεωτέρας ότι έτελεότησαν οι γονείς αυτής... 

50 (σ 688). «Περί τοϋ φιλεντόλου άνδρός πόρνου». 

Άρχ. Έπΐ τοϋ έν όγίοις Άρκαδίου τοϋ αρχιεπισκόπου... _ 

51 (σ 692). «Περί τής δπτασίας ής είδεν ό όββάς Μακάριος περί των 

κεκοι μη μενών». 
’Άρχ. Διηγήσατό δ μαθητής του άγιου Μακαρίου... 

52 (σ. 701). «Τού οσίου Άνίνα τού θαυματουργού». 

"Αρχ. Ούτος δ έν άγίοις πατήρ ήμών Άνίνας... ^ 

Βλέπε Συναξάρια τή 16 Μαρτίου, ένθα έορτάζεται ο οσιος. ^ # 

53 (σ. 709). «Άνάμνησις μερική περί τού ’Άθω "Ορους, τα λεγομενα 

πάτρια». _ 
’Ά ρ χ· Μετά τήν άνάστασιν τού Κυρίου... , „ , 

54 (σ. 729). «Διήγησις γενομένη έν ιφ όγιωνόμφ δρει πλησίον των 

Καρύων». 
’Άρχ. Είς τό άγιον ορος, σιμά εις το πρωτατον... 

Πρόκειται περί τού «’Άξιόν έστιν»· ΐδε 11 Ιουνίου. # % 

55 (σ. 731). «Καί άλλο θαύμα ακούσατε οπού εγινεν εις την σκη 1 

αυτήν». 
’Άρχ. Μίτον τις γέροντας ενάρετος... 
Έξεδόθη έν τή «Άνωτέρα Επισκιάσει». % β . 

56 (σ. 732). «Βίος καί πολιτεία τού οσίου καί θεοφόρου πατρος ημών 

Κοσμά τού έκ τής μονής τού Ζωνράφρυ». , » , 
Άρχ. Αδελφοί καί πατέρες· έλάτε νά άκουσητε τον βιον και την πολι 

τείαν τού αγίου Κοσμά... _ . , 
Έτυπώθη εν τφ «Νέφ ΈκλογίΦ» καί έν τφ Σεπτεμβριιρ του Δουκάκη. 

Μεθ’ δν φύλλα τρία άγραφα. 
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57 (σ. 749). «Τοϋ οσίου πατρός ημών Συμεών μητροπολίτου Εύχαΐτων, 

Επιστολή προς Ίωάννην μοναχόν και έγκλειστον αυτή δέ αρμόζει καί παντί 

μοναχή) ήσυχάζοντι». 

’Άρχ. Έδεξαμην σου, πάτεο πνευματικέ, την θεοφιλή ταΰτην γραφήν... 

58 (σ. 769). «Πέτρου Δαμασκηνού, Παραίνεσις ασκητική». 

’Άρχ. Φεύγε τούς ανθρώπους καί σώζου... 

59 (σ· 778). «Έκ του Γεροντικού ερωτήματα». 

’Άρχ. Καθεζομένου ποτέ τού άββά Παϊσίου... 

Έπεται: «Έκ τού βίου τού αγίου Παχωμίου». 

’Άρχ. Παχώμιος ό μέγας έμεινε ποτέ μόνος εν τφ εύκτηρίιο... 

Καί τινες αλλαι βαχεΐαι εκ τού Γεροντικού διηγήσεις. 

Έν αρχή φύλλα δυο άγραφα, μεθ’ α 6 πίναξ των περιεχομένων έν δυσί 

φύλλο ις. 

Έν τή κάτω φφ τής α' σελίδος ταύτα: «τό παρόν βιβλήον αφιέρόθι 

εις τον ναόν τής αγίας άννας καί δ απόξενόσας αύτω εχέτο αυτήν αντί δι¬ 

κόν». Έγράφησαν νεωτέρ<? χειρί. 

Έν δέ τω τελεί τάδε: «Τό παρόν βιβλίον έγράφη διά χειρός τού έν 

πνευματικούς ματθαίου έν έτει ,ζρν' (= 1642) έν μηνί άπριλίφ’ και εδόθη 

τφ πνευματικό) κύρ αναστασίφ τφ έμφ πνευματική)...». 

Ό ενταύθα άναφερόμενος Διονύσιος ιερομόναχος 6 ρήτωρ καί Στουδί- 

της είναι δ "Αγιος Διονύσιος δ ρήτωρ δ έν τή Μικρά Άγ. ’Άννη μετά τού 

μαθητου αυτού Όσ. Μητροφάνους άσκήσας. 

Ό κώδιξ λόγφ τής κακής ποιότητος τής μελάνης έχει ύποστή σημαν¬ 

τικήν φθοράν καί ιδία έν άρχαΐς, ή δέ στάχωσις αυτού βυρσίνη, ήμιε- 

φθαρμένη. 

102 21 
Χαρτ. 8. 0,21X0,15- φύλλ. 642. XVI. 

1. «Βίος καί πολιτεία τού μακαριωτάτου καί θεολογικωτάτου Ίωάννον 

ηγουμένου τού αγίου όρους Σινά τού λεγομένου σχολαστικού, τού καί συγ- 

γραψαμένου τήν ίεράν ταύτην καί αγίαν Κλίμακα, μεταφρασθείς έν ιδιω¬ 

τική καί πεζή φράσει». 

’Άρχ. Καί πάσα μέν θεόπνευστος καί αγία γραφή.., 

2. «Πίναξ των βαθμών τής Πέρας Κλίμακος». 

3. «Λόγος ασκητικός τού άββά Ηωάννου ηγουμένου των έν τφ Σινά 

δρει μοναχών, Νουθεσίαι πνευματικαί περί τού ματαίου κόσμου καί τής 

άναχωρήσεως αυτού». 

’Άρχ. Κα?ών είναι νά ποιήσωμεν τήν αρχήν τού λόγου μας από τον 

Θεόν... 
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Έπονται ο! επίλοιποι λόγοι ο! τήν ούρανοδρόμον αποτελούντες Κλι- 

αακα μετά τού προς τον Ποιμένα λόγου. , 
4. «Επιστολή τού άββά Ηωάννου, ήγουμένου της Ραιθου, εις τον 

Ίωάννην τον άξιάκουστον καί πάνσοφον τού άγιου Σινα ορούς ηγούμενον 

τής κλίμακος». 
’Άρχ. Έγνωρίζοντες ημείς... 

Έν αρχή φύλλα δύο άγραφα. . ,. 

Έν τώ φύλλΦ 634 φέρονται ταύτα: «Έρμηνευς πενιχρός μόλις ηλθεν 

ίνταϋθα Σωφρόνιος χοΐίνομα, όρμώμενος έν. πάχρης». Και μεχαγενεσχέρως: 

«Τό παρόν βιβλίον άφιερώθη είς χόν σεβάσμιον ναόν χον «αι νυριαν,ον όνο· 

μαζόμενον χής θεοπρομήχορος άγιας "Αννης· καί μηδεϊς αποξενωθεί αυτό 

έκεϊΟεν ΐνα μή ΰποπέσχ) χαΐς άραΐς χών παχερων και ως ιεροσχ,λος καχα 

Έν τέλεχ φόλλα δύο άγραφα, καί έν παραφΰλλιρ ήμιεφθαρμένφ τάδε: 

«συγγραφέν παρά σωφρονίοο ίερομονάχου καί εϊ.γηθέν ήτις λεγεχαι κλιμαξ 

τό βιβλιον». 

Στάχωσις βυρσίνη. 

Ή Κλιμαξ έξεδόθη, ώς ϊσμεν, μέ τούς εξής τίτλους: 

α') «Βιβλίον ψυχοφελές καί πολλά άναγκαϊον·.. όναμαζομενον Νέος 

Κλίμακας, Ιξηγημένος άπό χό Ιλληνικόν είς χήν κοινήν_γλώσσαν, παρα 

χοϋ έν ΐερομονάχοις Κυρίου -Αθανασίου χοΰ Κρηχός χανυν δεύτερον εις 
τόπον βαλμένον διά δαπάνη; μέν Κυρίου Νικολάου Γλυκεΐ χοϋ έξ Ιωάννι¬ 

νά, έπιμελείμ δέ καί διορχθώσει -Αθανασίου Ίερομονάχου Τζαγγαροπουλου, 

τού έκ Ζακύνθου. Ένετίησι ,αχΧγ'»· 
β’) «Κλιμαξ τού δσίου πατρός ήμών Ηωάννου... το πρώτον ηδη 

εκδοθεΐσα Ιλληνισχί, ΰπό Σωφρονίου Ερημίτου έπί χΏ_βασει 
χειρογράφων χής έν χώ άγ,ωνόμφ δρει λέρας Μονής χου οσίου Αιονυσχου. 

Έν Κωνσταντινουπόλει, τυπογραφειον Κ. Α. Βρετου 1883 ^ ν 
ν') «Ή Νέα Κλιμαξ, μεταφρασθεΐσα έκ τής ελληνικής εις την κοι- 

νοχέοαν χών καθ- ημάς Ελλήνων διάλεκχον ΰπό Ίερεμίου Αρχιμανδρίτου 

Σιναίχου Κρηχός, καί ΰπό χοϋ ίδιου χό πρώχον χυποις εκδοθεΐσα εν- Ια 

1774 έν Βενετίρ. Νύν δέ έκδίδοται ΰπο Σωφρονίου Ερημίτου, εν Κων 

σταντινουπόλει, τυπογραφειον Κ. Α. Βρετοΰ 1883». 

Πάσαι αί εκδόσεις φέρουν τάς άνταλλαγεισας επιστολας μεταξύ Ια> 

νου τής 'Ραϊθού καί Ηωάννου τού Κλίμακος, ως καί τον βιον αυτου, ε^ ων 

άνετυπώθη καί έν τω Μαρτίφ τού Δουκάκη. 



190 Γερασίμου Μονάχου Μικραγιαννανίτου 

103 22 

Χαρτ. 8. 0,22X0,16. φΰλλ. 638. XVI. 

«Συναγωγή των 'δ'εοφ&όγγων βημάτων καί διδασκαλιών των θεο- 

φόρων πατέρων, από πάσης γραφής θεόπνευστου συναθροισθεϊσα, και 

οίκείως καί προσφόρως έκτεθεισα, εις ωφέλειαν των έντυγχανόντων, παρά 
Διονυσίου ΐερομονάχου του Στουδίτου, τοϋ εν τή σκήτη τήζ Λαύρας 
άσκοϋντος». 

1 (ψ. 1). «Του άββά Ισαάκ του Σΰρου». 

Αρχ. Δει τον μοναχόν... 

2 (φ. 2, β ). «Γοΰ άγιου Βασιλείου λόγος περί άσκήσεως, πώς δει 
κοσμεΐσθαι τον μοναχόν». 

Α ρ χ. Δει τον μοναχόν προ πάντων... 

3 (φ. 6, 3 )■ «Περί τάξεως αρχαρίων». 

’Άρχ. Αΰτη εστίν ή τάξις... 

4 (φ. Π, β'). «Εύαγρίου ΰποτΰπωσις μοναχική διδάσκουσα πώς δει 
ασκεΐν καί ήσυχάζειν». 

’Άρχ. Έν τφ 'Ιερεμίςι... 

’Ίδε «Φιλοκαλίαν». 

5 (φ. 20, β'). «Νικηφόρου μονάχου λόγος περί φυλακής καρδίας ωφέ¬ 
λιμος άγαν». 

Άρχ. "Οσοι τής μεγαλοπρεποϋς... 
Έν τή «Φιλοκαλία». 

6 (φ. 25). «Μέθοδος τής ιεράς προσευχής καί προσοχής Συμεών του 
νέου θεολόγου». 

’Άρχ. Τρεις εϊσί τής προσοχής... 

Επεται: « Από του λόγου του αγίου Χρυσοστόμου, περί νήψεως καί 
προσευχής». 

Αρχ. ’Αδιαλείπτως προσεΰχεσθε... 

7 (φ. 42, β ). «Επιστολή Συμεών μητροπολίτου Εϋχαΐτων προς Ιωάν¬ 

νη ν μοναχόν καί έγκλειστον». 

’Άρχ. Τρία μέρη λέγουσιν... 

8 (φ. 53, β ). «Του άββά Ισαάκ* περί τής αδιάλειπτου νηστείας καί 

του συνάξαι εαυτόν έν ένί τόπο)* καί τί τά έκ τοΰτου γενόμενα καί δτι 

έν γνώσει τής διακρίσεως, εδιδάχθην τήν ακρίβειαν τής χρήσεως τών 
τοιοΰτων». 

Αρχ. Έν πολλφ καιρφ πειραζόμενος... 

9 {φ. 62). «Τοϋ άββά Ισαάκ* επιστολή γραφεΐσα πρός τινα αδελφόν 
άγαπώντα τήν ησυχίαν». 

Αρχ. Διότι γνωρίζω σε άγαπώντα τήν ησυχίαν... 
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10 (φ. 66). «Μακαρίου τοϋ Αιγυπτίου, Όμιλία εις το, ο εν δλίγΦ άπι¬ 

στος καί έν πολλφ άπιστός έστι». 

•’Άρχ. Ό Κύριος έν τφ εϋαγγελίφ... 

11 (φ. 70). «Γρηγορίου Νΰσσης, Ήλιου καί Ίωάννου μνήμη». 

’Άρχ. Διά τοϋτό μοι δοκει... 
12 (φ. 71, β'). «Τοϋ αϋτοϋ* δτι τον εις πολλά τήν -ψυχήν μεριζόμενον 

τελειωθήναι οΰ δυνατόν». 

νΑ ρ χ. Δοκει δέ μοι δΓ υποδείγματος... 

13 (φ. 73). «Γρηγορίου Νϋσσης πρός Τατιανόν περί ψυχής λόγος κεφα¬ 

λαιώδης». 

’Άρχ. Τον περί ψυχής σου λόγον... 
14 (φ. 79). «Τοϋ εν άγίοις πατρός ημών Αθανασίου τοϋ μεγάλου δια- 

τΰπωσις περί τών θελόντων έν ήσυχίφ διάγειν». 

’Άρχ. Τοιοϋτον χοή είναι τον μοναχόν... 

“Επεται: «Παλλαδίου από τής κατά βραχμάνων ιστορίας». 

’Άρχ. Αλεξάνδρου τοϋ τών Μακεδόνων βασιλέως... 
15 (φ. 85). «Αναστασίου τοϋ Σιναΐτου περί διαφόρων τρόπων μετά¬ 

νοιας, καί περί ψυχών: έν κεφαλαίοις Γ». 

’Άρχ. Γινώσκων δ Θεός τό ασθενές... 

Συνάπτεται τό εξής: 
«Πόθεν έπιγινώσκει άνθρωπος δτι συνεχώρησεν αϋτφ ό Θεός τάς 

αμαρτίας αϋτοϋ ». 

’Άρχ. Έν τή προσευχή ήμών... 

16 (φ. 95). «Διάκρισις τής φΰσεως των πραγμάτοον». 

’Άρχ. Τών πραγμάτων τά μέν είσί κυρίως καλά... 

Επεται: «Περί τοϋ τί έστιν έκ τής αλόγου φΰσεως». 

’Άρχ. Έκ τής αλόγου φΰσεως... 
17 (φ. 97). «“Οτι οϋκ έκ τών αποτελεσμάτων άλλ’ έκ τών επιχειρημά¬ 

των τά πράγματα ώς τά πολλά κρίνεται». 

’Άρχ. Ό έ'ξιν έ'χων άμαρτητικήν... 

18 (φ. 97, β'). «Περί προσευχής καί ευχής». 

’Άρχ. Άλλο έστίν ευχή, καί έτερον προσευχή..· 
Συνάπτεται: «Παράδειγμα τής ένάρξεως τής ησυχίας». 

Άρχ. Ό τής τέχνης τοϋ κολυμβάν... 

19 (φ. 100, β'). «Έκ τών ασκητικών τοϋ μεγάλου Βασιλείου». 

’Άρχ. Τό τελειότατον εργον τής ασκητικής πολιτείας... 

20 (φ. 104). «Αναστασίου τοϋ Σιναΐτου». 

Ά ρ χ. Όπόταν ΐδης καί δι* αιρετικιον... 

21 (φ. 110, β'). «Περί τών αγγέλων». 

’Άρχ. Πάσαι αί ούράνιαι οϋσίαι... 
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22 (φ. 192). «Διάλεξις αγίου γέροντος, πώς δει είναι τον μοναχόν εν 
τφ κελλίφ». 

Αρχ. Του άπέχεσθαι τής των άνθρωποιν γνοόσεως... 
Κατ’ ερωταπόχρισιν. 

23 (φ. 115, β'). «Ίωάννου μονάχου του Ζωναρα, Περί των εν τφ 
παραδείσφ ξύλων». 

Άρχ. Τρία εΐδη ξύλων... 

Έπονται κεφαλαία τινα ασκητικά: 

24 (φ. 120). «Περί κατανΰξεως». 

“Α ρχ. Είπεν ό άββάς Εΰάγριος... 

25 (ψ. 121). «Περί ευχάριστου τίνος κοσμικού». 

Ά ρχ. Δυο των πατέρων παρεκάλεσαν τον Θεόν...· 

26 (φ. 122). «Περί του άσθενήσαντος γέροντος». 

Άρχ. Ήσθένησέ τις γέρων... 

Και πάλιν ασκητικά κεφάλαια: 

27 (φ. 130, β'). «Ηθικόν πάνυ θαυμαστόν». 

"Αρχ. Έπί τον Θεόν δ νους ημών... 

28 (φ. 136). «Περί κοινοβίου, εκ τής ερμηνείας τών πράξεων». 

Άρχ. Ει τό μέρος αργυρίου... 

Συνέπονται: «Έκ τοΰ Γεροντικοί και τής Κλίμακος». 

29 (φ. 138, β'). «Περί του παραβάλλειν πατράσι καί άδελφοϊς' τοΰ 
άγιου Δωροθέου». 

Άρχ. Λέγουσιν οί πατέρες... 

Έπονται: «Τής έκτης συνόδου κανών μβ'» καί «έκ τοΰ πολιτικοί 
νόμου». 

30 (φ. 143). «Περί διαφοράς σκανδάλων». 

Αποσπάσματα δυο : 

Τοΰ Άγ. Έφραίμ άρχ. : Έάν σχής φιλίας... 

Αναστασίου Σιναΐτου αρχ.: Έάν δ οφθαλμός... 

31 (φ. 144). «Έκ τής επιστολής τοΰ αγίου Συμεών τοΰ θαυματουρ¬ 

γοί, προς ένα τών εγκλείστων». 

Άρχ. Έάν τίνος τών αγαθών... 

32 (φ. 146). «Τοΰ αγίου Αναστασίου τοΰ Σιναΐτου». 

Έρώτησις: Τοΰ Κυρίου λέγοντος 4εάν τινων άφήτε...* 

Άπόκρισις: Τό *εάν τινων άφήτε...* 

[*Η συνεχεία είς τον επόμενον τόμον] 

Έπονται: ; 

«Τοΰ Σειράχ». ’Άρχ. : Συντήρησον καί φΰλαξον... 

«Τοΰ προφήτου Ίερεμίου». Άρχ.: Έκαστος από τόϋ πλησίον... 

«Έκ τοΰ βίου τοΰ άγιου Παχωμίου». Άρχ. : Έν μιφ τών ημερών... 

19 -11 -1959 

Η ΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 

Έν τώ Μαρκιανφ Μουσείφ εκτίθενται δυο πολύτιμα βυζαντινά^άμφια 

έξ ών τό έν, δ επιτάφιος, έξεδόθη ήδη υπό τοΰ Ο. ΜιΙΙεΙ1. Το ετερον, 

φέρον καί ελληνικήν επιγραφήν, αποτελεί τό άντικείμενον τοΰ παρόντος 

σημειώματος. β . 
Τό περίτεχνον τοΰτο χρυσοκέντητον «πέπλον», ως το αποκαλει η 

επ’ αυτοί πεπασμένη επιγραφή, έξεδόθη τφ 1886 υπό του Α. Ρ^δΐηι εν τΦ 
μνημειώδει Καταλόγφ τοΰ Θησαυροφυλακίου τοΰ 5&η Μ&γοο . Ο συγγρα¬ 

φείς τοΰ Καταλόγου πολλούς εκ τών δρων τής επιγραφής παρηρμηνευσεν 

ου δε μίαν δέ προσπάθειαν κατέβαλεν, ϊνα ταύτιση τον έν τή επιγραφή αναφε- 

ρόμενον δωρητήν τοΰ ύφάσματος8. Έν τφ ΚαταλόγΦ παρέχεται καί φωτο¬ 

γραφία τοΰ συνόλου, πλήν δμως ανεπαρκής διά τήν μελέτην τοΰ αμφίου. Αι 

ένταΰθα δημοσιευόμενοι νέαι φωτογραφίαι οφείλονται είς τήν^πρωτοβουλίαν 

τοΰ κ. ΡοΓίμΐί, άρχιτέκτονος - διευθυντοΰ τών εργασιών τοΰ Αγίου Μάρ¬ 

κου, δίδουν δέ σαφεστέραν ιδέαν τής εξαίρετου τέχνης τοΰ υφάσματος. 

Τό ύφασμα τοΰτο έπίμηκες (2,40X0,80), έκ τεσσάρων συνερραμμενων 

τεμαχίων άποτελοΰμενον4, φέρει πεπασμένους διά χρυσοί νήματος τους δυο 

άρχαγγέλους Μιχαήλ καί Γαβριήλ, ών τά ονόματα αναγράφονται παρα την 

κεφαλήν των. Άμφότεραι αί μορφαί παρίστανται^ ολόσωμοι (ύψος 0.5Θ), 

κατ’ ενώπιον, φέρουσαι τήν διακονικήν στολήν καί κρατουσαι δια μεν της 

δεξιάς τό λάβαρον, διά δέ τής άριστεράς τήν σφαίραν, κατα τον συνήθη 

βυζαντινόν τύπον6. Παρά τους πόδας έκαστου αγγέλου, είς τρεις σειράς, είναι 

ΐ(>. Μίΐΐεί, Βτοάεπεδ Γβΐΐ^ίειίδεδ άε δίγΐβ όγζ&ηΐίη, Ρατΐε 1939 εί 

1947, σελ. 93, πίν. (ΈΧΧΧ, ΟΧΟΙΙΙ - ΟΧΟν. Δυστυχώς ό ΜίΠεΙ δεν προεβη 

είς μελέτην καί χρονολόγησήν τοΰ επιταφίου. _ , 

2 α. Ρ α 51 η ί, II Ιεεοτο άΐ 8&π Μςιγοο ίη νεηεζΐπ, νεηεζι& 188&, τομ. 1, 

σελ. 77, τόμ. II, πίν. XXIX, 42*. 

8 Λέγει δΓ αυτόν : « ευ^ΐηο (3ΐ Μαηιιείΐο Οοιηηεηο ». 

4 Το ύφασμα είναι νεώτερον, αντικατέστησε δέ προφανώς τό έφθαρμενον εκ 

του χοάνου παλαιόν, του οποίου άγνοοΰμεν οΰτω τάς διαστάσεις. Έπί τοΰ νέου υφά¬ 

σματος χρώματος υποκίτρινου, μετεφέρθησαν αί πεπασμεναι εικόνες των δυο αρχαγ¬ 

γέλων ’αιτινες εχουσιν ώς βάθος ΰφασμα έρυθρόν. Ή επιγραφή, πεπασμενη δια κίτρι¬ 

νου νήματος, ώς καί τό άνθικόν κόσμημα τό περιβάλλον τό ύφασμα, είναι σύγχρονα 

τοΰ νέου υφάσματος. , „ 0 , 
δ Πρβλ, προχείρως τούς άρχαγγέλους τής Δευτέρας Παρουσίας^ της βασιλικής 

τοΰ ΤοΓοεΐΐο: Ο. ΟίβΗΙ, Μπηιιεί ά’&τί όγζ&ηίϊπ, Ρ&τίδ 19262, είκ. 259. 

ΕΠΕΤΗΡίε ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ@’ 
13 
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« γ "Ην 1 όουλόσυνον 2 πίστιν εκβρέψας εχω 

παρά μέοαις(ς) μο(ι) καρδιακαΐ(ς) έατίαις 

τοΐς πυριμόρφοις 3 τον Θ(εο)ν παραοτάτ(αις) 

τής4 άγγελικ(ής) τάξεως πρωτοοτάταις 

ταύτην παριαταν5 κάπϊ6 των ερίων7 βέλων8 

6 τον χρυσονφή τόνδε ονντάττω πέπλον9. 

Έμαυτόν αυτών τοϊς ποσί τιβεϊς κάτω 10 

ώς άν εχοιμι συμμάχους και προστάτας 

προς τάς νοητάς11 έμπλοκάς των δαιμόνων. 

Κομνηνοφυής δεσπότης Κωνσταντίνος 

σεβαστοκράτωρ 12 άγγελωνυμου γένους 13 

12 ξύναιμος αντάνακτος 14, Αύσόνων γένους » 1δ. 

1 "Υφασμα: ήν. "Ην δουλόαυνον πίστιν... ταύτην παριαταν (στ. 5). 

2 Δουλόοννος, δονλικως; συνήθεις εκφράσεις αναθηματικών επιγραμμάτων. Πρβλ. 

Σ. Λάμπρου, 'Ο Μαρκιανός κώδιξ 524, Ν.Ε., τόμ. Η', σελ. 44, άρ. 81. 

3 "Υφασμα : πυριμορφοις. 

4 τής: παράθεσις είς τον στίχον 3. Θά ήδύνατο νά γραφή καί τοΐς : εναλλαγή 
ισοχρόνων φωνηέντων και διφθόγγων συνήθης έν ταΐς έπιγραφαις. 

5 "Υφασμα : παριαταν. 

6 "Υφασμα : καπί. 

7 "Υφασμα : ερνων. 

8 "Υφασμα : ϋελων. 

9 "Υφασμα : πέπλον. Τό πέπλον καί ό πέπλος καί οί δύο τύποι εύχρηστοι εν 
έπιγραφαις. ΙΙρβλ. Ν.Ε., τόμ. Η', σελ. 139, άρ. 162, ιθ', ώς καί άριθ. 58 καί 68. 

10 "Υφασμα : κατοο. Τοΐς ποοι τνδεϊς κάτιο ή προς σε γόνν κλίνας, συνήθεις εκφρά¬ 

σεις των αναθηματικών επιγραφών. Άνακαλοΰσι εις τήν μνήμην την γνωστήν στάσιν 
άφιερωτών καί κτιτόρων προσκυνούντων. 

11 "Υφασμα : νοντας. 

12 "Υφασμα : σεβαστόκρατωρ. 

13 "Υφασμα: νάνους. 

14 Αύτάναξ αντί αύτοκράτωρ, βλ. Μανασσής, Χρονικόν, 2343, 2468. 

15 "Υφασμα : αυαονων. Άναγινώσκων τον τελευταΐον τούτον στίχον ό Α. Ρ&- 

5ΐπϊ διερωτάται ποιον βαθμόν συγγένειας έχει ό Κωνσταντίνος τής επιγραφής μέ 
Κονράδον τόν Γ' τής Γερμανίας. ’ Αποτελοϋσι έν τούτοις κοινούς τόπους παρά βυζαν- 

τινοΐς αί εκφράσεις: γή Ανσόνων και βασιλεύς Αύσόνων ακριβώς καθ’ δν τρόπον υπο¬ 

γράφει ό αύτοκράτωρ « αύτοκράτωρ Ρωμαίων >. Έν τή βυζαντινή έπιγραμματολογίφ 
είναι πλέον ή συνήθεις αί εκφράσεις : Κρατάρχης Ανσόνων, Σκηπτρονχία Αύσόνων 

κ.τ.τ, Πρβλ. Ν.Ε., τόμ. Η', άριθ. 38, 74, 92, 109 καί Αύαονοκράτωρ, Ανσονάρχης : 

βλ. Μ α η. Ρ Κ ί 1 3. β, Οαπηίηα, ε<3. Ε. Μ ΐ 11 ο τ, Ρεγι5Π3 1855,1, σελ. 333, στ. 7. 
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Τό επίγραμμα είναι γεγραμμένον είς στρογγυλοσχημον μεγαλογραμμα- 

Τ0ν γ0Ηφήν, ό χαρακτήρ τής όποιας είναι κομψοί^και έπιμεμελημένος, ως 

προσήκει είς ύφασμα πολυτελές. Ή διαφορά είς το υψο_ς των ΪΡομ^, οι 
τ?ν0ί Χα; α{ ταχυγραφίαι προσθέτουσιν είς το κάλλος της γραφής. _ Ως γνω 

στον ή επιγραφική παρά βυζαντινοί; Απίβη συν ,φ χοό»φπ0ικιλ|ατης«,ομη- 

αατινής τέχνης1: ΑΙ έμμετροι έγγραφοί, γεγραμμεναι δι ωραίων καλλιγρ^ 

"στολών, Απετέλουν και αύται μέρος τής; Μ τών άμφιων δ„- 

σεως2, ενίοτε δέ Αντικαθιστούν 8ξ ολοκλήρου τήν παραστασιν . ΠολλαΙ Ικ 

τών έμμετρων τούτων επιγραφών ήσαν έργα γνωστών ποιητών ο δ κωδιξ 

ΰπ’ άριθμ. 534 τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης περιεσωσεν ικανα 
Ιπιγράμματα προορ,ζόμενα νά συνοδεύσωσιν ευσεβείς δωρεάς επιφανών 

πρόσωπα™ . ^ είναι γεγραμμένη έν συνεχεία δνευ;διακρί- 

σεως τών λέξεων, οί δέ στίχοι χωρίζονται Απ' άλληλων συνήθως δια τεσσά¬ 

ρων σταυροειδώς τοποθετημένων στιγμών. Τά γραμματα, συμπεπιεσμενα 

Γά Γπλά α, Φαίνονται στενά κατ’ άναλογίαν προς τό «ψος. Τα κυκλικά 

νοάμματα 0 β, Ο, Ο έ’χουσι σχήμα φοε.δές, έπανειλημμένως * συγχεον- 

ται τά γράμματα Ο και 6, Ο καί Θ, Η καί Ν. Παρατηρούνται απλογραφιαι 

καί συντμήσεις, πολλαχοΰ οι τόνοι έλλείπουσιν- _ _ 
•Εκ μόνων τών προαναφερθέντων χαρακτηριστικών της γραφής δεν είναι 

δυνατόν νά έξαγάγωμεν συμπεράσματα ώς προς τήν ^ολοηαν του υφα· 

σιιατος — ώς συμβαίνει είς τήν παλαιογραφίαν και εις τα αλΛα είδη της 6πι 

γραφικής Καί τούτο διά δύο λόγους: Αφ’ Ινός μέν ή μελέτη των υφαντών 
Ι!ί πεπασμένων έπιγραφών (δίοΗερϊβίΓ^ρΠϊΐ:) δέν έχει μέχρι τουδε ικανως 

Απασχολήσει τήν Ιπιστήμην, έλάχιστα δέ παραδείγματα τοιούτων επιγραφών 

γνωρίζομεν καί τά δημοσιευθέντα παρατίθενται δνευ σχετικής μώηης. 

ετέρου ή χρονολόγησις τοιούτων επιγραφών προσκόπτει είς σοβαρα 

δυσκολίαν: Έκ τού έφθαρμένου Αρχικού ύφάσματος συχνακις μεταφερονται 

«ΓαΐΪ έτερον καινουργές, μεταβαλλόμενης ούτω τής μορφής των γράμμα· 

των κατά τόν συρμόν τής εποχής. Τούτο Ακριβώς συμβαίνει με την επιγρα 

ίθ\ΐ'ύτΐ0ΓίΤρπ™ί^ΠύΤρβτίτ, Ε.εουεϊ1 άσε ίπεοτίρΗοπε 

·*" * «, 
Βλ. καί & 01*11. ««■»· 

19483, II, σελ. 145. , τ; τ)η1?€Γ ϋϊσ ζ\νεί ί>γζ3.η1ίηΪ5θ1ιεη 
δ Πλήν τής μοναδικής εξαιρεσεως. Ρ. Η ο 1 & > ^ 

,Μπβ1. ίω ΗπΛετεΐΜίετ Ώοπιεοϊπίζ. Βγζεηζ υηά βίε ευτορειεΛε 31εα 

ίεηννεΐΐ, 1953, σελ. 116-127. 
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φήν του Μαρκιανού πέπλου: Τά γράμματα δηλούσι μεταβυζαντινούς χρό¬ 

νους, ενφ, ώς θά ίδωμεν, τό πέπλον είναι πολύ παλαιότερον1. Περί τής 
παλαιότητος τού αμφίου μαρτυρεί καί αυτό τούτο τό επίγραμμα- Τούτο ανή¬ 

κει εις την ποιητικήν παραγωγήν, ήτις άρχεται μέ την Παλατινήν Ανθολο¬ 

γίαν, λήγει δέ μέ τον Μανουήλ Φίλην8. Τό επίγραμμα, καί δή εις ιαμβικόν 
τρίμετρον, αποτελεί τό εύνοούμενον είδος τής βυζαντινής ποιήσεως. Τά « πάντα 
παρά βυζαντινοΐς », ώς λέγει ό I,. ΒγοΠιογ, « δίδουν αφορμήν εις επίγραμμα » 3. 

Ως παρετηρήσαμεν ήδη ανωτέρω αΐ εκφράσεις : « δουλόσυνος πίστις », « νοη- 

ταί έμπλοκαί των δαιμόνων», « Αύσόνων γένος», άποτελούσι κοινούς τόπους 
τής βυζαντινής ποιήσεως καί άνακαλούσιν εις τήν μνήμην παρομοίους στίχους 
τού Μαρκιανού κωδικός ύπ’ άριθμ. 534 καί τού Μανουήλ ,Φιλή. 

"Ας έ'λθωμεν τώρα εις τον δωρητήν τού υφάσματος. Τίς ό εν τοΐς τελευ- 

ταίοις στίχοις τής επιγραφής μνημονευόμενος Κωνσταντίνος, 6 φέρων τούς 
τίτλους τού δεοπότου καί οεβαστοκράτορος; 

ΓΙαρατηρούμεν έν πρώτοις δ'τι οΰτος ανήκει εις τον οίκον των Αγγέ¬ 

λων (« άγγελωνυμου γένους » )4, ώς τούτο επιβεβαιούται καί έκ τής επί τού 
πέπλου παραστάσεως των δύο αρχαγγέλων, οϊτινες — καί δή ό Μιχαήλ — 
υπήρξαν οί πάτρωνες τής δυναστείας ταύτης5. 

Άποκλείομεν τον Κωνσταντίνον σύζυγον Θεοδώρας τής Κομνηνής καί 
γαμβρόν Αλεξίου τού Α', καθότι εις αυτόν δεν είναι δυνατόν νά άποδοθή 
τό έπίθετον Κομνηνοφνης τής επιγραφής 6 *. 

Έκ των Αγγέλων, δεσποτών τής Ηπείρου καί Θεσσαλίας, δύο είναι 
εις ήμάς γνωστοί υπό τό όνομα τούτο : α) Ό Κωνσταντίνος "Αγγελος Κομνη- 

νός Δούκας, νεώτερος αδελφός Μιχαήλ τού Α' ίδρυτού τού δεσποτάτου καί 
δεσπότης ό ίδιος μέρους των χωρών τής Ηπείρου κατά τά έτη 1241 - 

1 Βλ. ανωτέρω, σελ. 193, ύποσημ. 4. 

2Κ. ΚηιιηδαοΙιβΓ, ΟεβοΗΐεΙιίε άετ 1>γζ3η1πιϊδε1ιεη Χ,ίίεΓ&ίυτ νοη 
,ΙυδίιηίΕη δΐ5 ζηιη Εηάε άεδ οδΙτοπιίΒοΙιβη Βείοΐιεδ, Μϋπείιεπ 1897, σελ. 252 καί 
Ν. Τ ιο μ α δ ά κ η, Είσαγο)γή εις τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν, τόμ. Α', τεΰχ. Β', 

Άθήναι 19582, σελ. 183 - 186. 

0 I,. Βγ έ Η ΐ ε γ, Ε& εΐνϊΐϊδ&ΐΐοπ ύγζαπίίηε ( Εε ηιοηάε ύγζ&πΐίπ, τόμ. III), 

Ρ&ΓΪ5 1950, σελ. 376. Βλ. καί Ρ. Μα 33, Όετ 1>γζ3ηΙίηΪ3ο1ιε ΖννόΙίδίΙΒετ, Β.Ζ., 
XII, σελ. 278. 

4 Πρβλ. και τήν επιγραφήν σφραγϊδος παρά Ο. ΒεΙιΙυιαύεΓ^εΓ, 8ΐ§;ΐ11ο- 

βτπρίπβ <3ε Γειπρίτε ΒγζβηΙϊπ, Ρ&ΓΪ3 1884, σελ. 616. 

δ Ο- δε1αΙ«ιπί)6Γ§εΓ, 8ΐ£Π1ο£Γ3ρ1ιΐε, σελ. 584 καί Κ. Σάθα, Χρονικόν 
ανέκδοτον Γαλαξειδίου, ’Αθηναι 1865, σελ. 229, πίν. I, Νο 1. 

6 Ο. 05ίΓ0£0ΓδΙτγ, Κίδίοίτε άε Γείαί; 5γζ3πΙϊπ, Ρ&Π5 1956, σελ, 598. 

Ό. Νΐεοί, ΤΗε Όεδροίαίε οί Ερίτοδ, Οχίοτά 1957, σελ. 11. Βλ. καί κριτικήν 
τοΰ βιβλίου τούτου καί των άλλων σχετικών δημοσιεύσεων περί τής Ιστορίας τοΰ 
δεσποτάτου υπό Ρ. Β ε πι ε γ I ε, Β.Ζ., 51 (1958 ), σελ. 401 * 403. 
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1254β) *0 Κωνσταντίνος, έγγονός Μιχαήλ τού Β', δαύξ των Νέων Πα- 

τρών Θεσσαλίας κατά τά έτη 1296 - 1303 8- 
Εις άμφοτέρους δύναται νά άποδοθή δ τίτλος τού οεβαστοκράτορος. Ως 

γνωστόν τον τίτλον τούτον έπλασεν Αλέξιος Α' ο Κομνηνός κατά την 
ύπ’ αυτού άναχοίνευσιν τών αύλικών αξιωμάτων καί άπένειμε τό πρώτον εις 
τον πρεσβύτερον άδελφόν αύτού Ίσαάκιον. Ό κάτοχος ή οί κάτοχοι τού 
αξιώματος τούτου — άπαντες βασιλικού αίματος ήρχοντο κατά τάξιν αμέ¬ 

σως μετά τον Αύτοκράτορα3. Μετά τήν άλωσιν τού 1204 καί τήν ίδρυσιν 
τού Δεσποτάτου τής Ηπείρου ό οίκος τών Αγγέλων προσεταιρίσθη κατ απο¬ 

κλειστικότητα τον τίτλον, όστις άπέβη, μάλιστα άργότερον, κληρονομικός 
εις τήν δυναστείαν τών Αγγέλων τής Θεσσαλίας, έφερον δέ αυτόν ούτοι μέχρι 

τής εποχής τών Τούρκων4. . , 
Τον τίτλον όμως τού δεοπότου* έφερε μόνον δ πρώτος έκ τών δύο 

τούτων Κωνσταντίνων — δ δεύτερος ήτο δοΗ Νέων Πατρών — καί τούτο 
διότι εις αυτόν είχεν αναθέσει Μιχαήλ δ Α' τήν αρχήν μέρους ^ τών χωρών 
τής Ηπείρου6. “Ωστε μάλλον εις αυτόν — τον « ξύναιμον » Μιχαήλ τοΰ Α' — 

πρέπει νά άποδώσωμεν τήν δωρεάν τού Μαρκιανού πέπλου. Ό Κωνσταντί¬ 

νος οΰτος είναι ήδη γνωστός εις τήν Ιστορίαν τής τέχνης καί έξ άλλου έργου 
αυτού : Τήν άνέγερσιν καί είκονογράφησιν τού έξωνάρθηκος τής Μονής Βαρνά- 

κοβας, έν ή εΰρηται, ό)ς ΰπεστήριξεν δ κ· *Α. Όρλανδος, καί δ τάφος αυτού . 

Πλήν όμως καί έτερος Κωνσταντίνος, νίός Μιχαήλ τοΰ Α', άναφέρεται 
άπαξ μόνον υπό τοΰ * Ακροπολίτου8. Τούτον τινές τών ιστορικών, .ώς δ 

1 Ο. Ηορί, ΟίΓοπίςαεδ Οτέεο - τοπΐ3ΐιβ3, ίηέιΐίίεδ ου ρσυ οοππυεδ, Βετ- 

Ηη 1873, σελ. 529, *Α. Μηλιά ράκη, Ιστορία τοΰ Βασιλείου τής Νίκαιας καί τοΰ 
Δεσποτάτου τής Ηπείρου, Άθήναι 1898, σελ. 49, 53, 241 καί Ό. Ν ϊ ο ο 1, ϋεδρο- 

ΐαίε, σελ. 54. 
2 Ο. Ηορί, ΟίΓοαίςμιοδ, σελ. 529. 
3 (4. Οδίτο^οτδΐίγ, ΗΪ8ΐοΐΓ6, σελ. 388 -389. 
4 0.3ε1ι1ιιηιβεΓ£6Γ, 3Ϊ£Ϊ11ο£Γ£φ1ιίε, σελ. 584 - 585. Πρβλ. καί σφραγίδα 

Μιχαήλ τοΰ Α' έναποκειμένην σήμερον έν τφ έν Παρισίοις ΟαδίπεΙ άεδ ηιέάαίΐΐεδ 
ένθα ή επιγραφή: <·γ σφράγισμα γράφων Μιχαήλ Δούκα φέρω \ οεβαστοκρατορονντος 

ενδαλονς κλάδου » καί έτέραν Ιπιγραφήν εν Ο.Ι.Ο., τόμ. IV, άρ. 8750. 

δ 'Ο τίτλος τοΰ δεσπότου, αποδιδόμενος μόνον εις τον αύτοκράτορα, άπέβη ειδι¬ 

κός τίτλος επί Μανουήλ Κομνηνοΰ, άπονεμηθείς διά πρώτην φοράν εις τόν Ούγγρον 

πρίγκιπα Βείίΐ - Αλέξιον. Βλ. Ο. Ο δ 1γ ο£ ογ δΕγ, Ήπιοι Όεδροίεδ, άΐο Αη- 

ί3Π£6 άοΓ Όεδροίεδτναηΐθ ίη Βγζ&ηζ, Β.Ζ., 44 (1951), σελ. 448 κ,έ. Βλ. περί 

τών τίτλων τάς παρατηρήσεις τοΰ Ρ. Ή ε ιη ετ 1 ε, Β.Ζ. 51 (1958), σελ. 401. 

6 Ό. Νίεοί, Όεδροί&ίε, σελ. 54. 
7 Α. Όρλάνδου, *Η Μονή Βαρνάκοβας (Ιστορία - Μνημεία ), 1922, σελ. 

12 -13 καί Π. Καλονάρου, Ή ιερά μονή τής Ύπεραγίας Θεοτόκου ή επιλεγό¬ 

μενη Βαρνάκοβα, "Αμφισσα 1957, σελ. 133, ένθα καί πλήρης βιβλιογραφία. 
3 Α. Ηεί56ηΒεΓ£> Ορεπι ΟεοΓ£Π Αοτοροΐϊί&ε, Βεϊρζί^ 1903, σελ. 65. 
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Ηορίταυτίζουσι προς Μιχαήλ τόν Β , δστις, κατ αυτους, θά έφερεν αμφό- 

τερα τά ονόματα. “Αλλοι όμως ιστορικοί, ως τελευταίως ο Νίοοί, παραδέ¬ 

χονται οτι ούτος ΰπήρξεν αδελφός Μιχαήλ του Β' * 

"Οτι τον Κωνσταντίνον τούτον, τον νϊόν του, προωριζεν Μιχαήλ ο Α 

ώς διάδοχον αυτού μας έπιβεβαιοΐ τό κείμενον συνθήκης (Ριτοηιίδδίο) τής 

20^5 Ιουνίου 1210, ήν συνήψεν Μιχαήλ ό Α' προς τον δόγην τής Ένετίας 

Πέτρον Ζιάνην8. Έν τελεί τής ΡΓΟίηίδδΐο ταυτης ό Μιχαήλ άνελάμβανε τήν 

ΰποχρέωσιν όπως, και μετά τον θάνατόν του, πάντας τους ορούς τής συνθή¬ 

κης τηρήση 6 νιος και διάδοχος αυτόν Κωνσταντίνος: « Εΐ ροδί άοοοδδΐΐΐη 

ιηοητη ίίΐίιΐδ ηιοιίδ ΟοηδΙμηΐίηηδ άε δίη£α1ίδ ο&ρίΐιιΐίδ οΒδΟΓν&ηάίδ άοβοΐ 

δίηιίΐβ ροτ οηιηί& ίδΟΟΓε δ&ΟΓ&πιεηΙιιηι». 

Μεταξύ των άλλων όρων τής συνθήκης ό ύπογράψας δεσπότης ύπέσχετο 

νά δίδη « καθ’ έκαστον έτος ύφασμα χρυσοποίκιλτον ΐνα χρησιμεΰη προς στο¬ 

λισμόν τής αγίας τραπέζης τού Αγίου Μάρκου καί έτερον ομοιον διά τον 

δόγην καί τούς διαδόχους αυτού »: « εΐ υπάτη ρ&ηαιιιη ΙιοηοΓίώΠβπι απτό 

ΙεχΙιιιη αά οΓη&Ιαιη αΐίβήδ δαηείί Μ&τοί, εί αίαά υπαηι νοβίδ εί δΐιε- 

οοδδοπβιΐδ νεδίτίδ ». 

Μετά πολλής πιθανότητος λοιπόν δυνάμεθα νά θεωρησωμεν το υπό μελέ¬ 

την ύφασμα ώς δωρεάν των δεσποτών τής Ηπείρου γενομένην συνεπείφ τής 

Ρτοπιίδδίο. Τό γεγονός ότι έν ταίς κατά καιρούς άπογραφαϊς τού Θησαυρο¬ 

φυλακίου τού ' Αγίου Μάρκου τό πέπλον τούτο άναφέρεται ώς « ίτοπίΜε » 

τής αγίας τραπέζης καί τό οτι, ολίγα έτη πριν ή συμπεριληφθή εις τά κειμή¬ 

λια τού Μαρκιανοΰ Μουσείου, έχρησίμευεν ώς κάλυμμα τής ιεράς τραπέζης επί 

τής οποίας, τό εσπέρας τής Μεγάλης Πέμπτης, εξετιθετο το Τιμιον Αιμα^ 

προωρίζετο δηλαδή διά τήν αυτήν χρήσιν ήν αναφέρει ρητώς η συνθήκη : 

« ραπηιιηι... αά ΟΓπαίιχηι μΐΐμτΐδ Βαηοΐί Ματεί » — ένισχυουσι τήν ΰπόθεσιν 

ταύτην. 
Συνεπώς καί τον μνημονευόμενον υπό τής επιγραφής Κωνσταντίνον 

πρέπει νά ταυτίσωμεν μάλλον μέ τον υιόν Μιχαήλ τού Α η με τον αδελφόν 

αυτού. Τό έτος 1210 τής υπογραφής τής συνθήκης αποτελεί ένα Ιοπηιηιΐδ 

ι Ο. Η ο ρ ί, ΟΙίΓοηίηυεδ, σελ. 529 : ΜίοΗβΙ II &υρ&Γ&νπηί ηοιηπιέ Οοη- 

δίαηίίη εΐ ςμι&Ιίίίέ άε Μί&τά ( 1237 - 1271 ). Ό Ά. Μηλιαράκης, Τστορία, 

σελ. 61, ύποσημ. 1 λέγει: < Πιθανόν ό υιός του ούτος νά άπέθανε προώρους, έφ’ φ 
καί αί ίστορικαί πηγαί σιωπώσιν » καί έν σελ. 332, ύ.τοσ. 1: «Ό Άκροπολίτης γρά¬ 

φει αντί Μιχαήλ, Κωνσταντίνος- άλλ’ ούδαμοϋ έν τοϊς προηγούμενοις ποιείται μνείαν 
περί τούτου, έξ ού εικάζομεν οτι ό Μιχαήλ Β' έφερε καί τό όνομα Κωνσταντίνος >. 

8 Ό. Νίοοί, ϋεεροΐ&ίβ, σελ. 43, ύποσ. 2. 
3 Ο. Ιν. Ρ γ. Τ ά ί ε 1 - Ο. Μ. Τ Ιι ο ω α δ, ϋΓΐηιιιάβη ζιιγ άΙίοΓοπ Η&ηάεΐδ- 

αηά- δΐ&πίδ^εδοΐιίοΐιΐε άετ Κερυίίΐίΐϊ νβηβάί§, τόμ. II, σελ. 122. 

4 Α. Ρδδίηί, Τβδοτο, τόμ. I, σελ. 77. 
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αηΐε πα«η.Έξ άλλου άφοΰ οίχί δ συνάψας τήν συνθήκην Μιχαήλ αλλ ετ 

ρός τις Κωνσταντίνος Ικτελεϊ τήν δωρεάν ταΰτην πρεπβ. να υποθεσωμεν 

τοΐτο συνέβη μετά τον θάνατον Μιχαήλ τοϋ Α'. Έάν πράγματι το αμφ.ον 

έγενετο προς ίκπλήρωσιν ορού τής συνθήκης, δεν βλεπομεν διότι θα ν 

λάμβανε τήν ίποχοέωσιν νά τήρηση τοΰς δρους τής συνθήκης ο Κωνσταντί¬ 

νος άδελφός Μιχαήλ τοϋ Α', δστις μικράν μόνον έξουσίαν Μ του δεσποτά¬ 

του1 είχε, καί οίχί δ διευθόνων μετά τόν θάνατον Μιχαήλ του Α τας τυχας 

τοϋ δεσποτάτου χαΐ Ιπί τοϋτιρ ίναχληθε'ις !χ Νιχα.ας 
Διατΐ δμως οίχί δ Θεόδωρος, άλλ’ ο άγνωστος αλλοθενυιος Μιχαήλ 

τοϋ Α' Κωνσταντίνος άνέλαβε τήν δωρεάν τοϋ «φάσματος και ιινι διχαιωματι 

αότοαποκαλεϊται οίτος δεσπότης; Εϊδομεν άνωτέρω δτιηνες τ»ν ιστορικών 

ταυτίζουσι τόν Κωνσταντίνον τούτον προς Μιχαήλ τον Β . Ιίερι 
ταίου τοότου γράφει δ Άκροπολίτης; « Παρακαλεϊ τον βασιλέα Θεοδωρον 

(τής Νίκαιας) δ Μιχαήλ, ΐνα τοΰτον (τόν αδελφόν του Θεόδωρόν) προς 
Κί διά τό μή Βχειν έτι παΐδα ε’ις ήβην έλθόντα, αλλ ουδέ γνη- 

σιον — δ γάρ αυτή, γεννηθείς Μιχαήλ έκ παλλακης εκεινφ γεγενηται . 

Έτέρα δέ πηγή, δ υπό τοϋ μοναχοϋ ·Ι«3 νραφείς βίος της Αγιας Οεοδω- 

ρας, έξιστορών τά κατά τήν παιδικήν ήλικιαν Μιχαήλ του Β , ^ 

ταχέως καί οίτος (Μιχαήλ δ Α') 8ργον ρομφαίας γενόμενος, εξ άνθραιπων ίγέ 

νέτο τόν ίδιον αδτάδελφον Θεόδωρον τόν Λοόκαν, διάδοχον αυτου καταλι 

πών’ δς δή Θεόδωρος βρεφόλλιον τό(ν) Ικ τοϋ ίδιου αδελφού Μιχαήλ τό 

Δοιίκαν εΰρηκώς, παρεϊδε μέν τούτον ώς άτελή' την αρχήν ^ ^ ^ 

μένος καί Ιπί ευτυχί* πραγμάτων άρθείς, δολον κατα του 
Γνπερ ή μήτηρ αίσθομένη προέλαβε διαπεράσασα μετά του νηπίου εν τη νησφ 
τΓηέλοπος »*. Ή αγιογραφία αϋτη είναι μεταγενέστερα των γεγονότων 

Γπληροφορίαι δέ τάς όποιας παρέχει είναι πολλαχοϋ λίαν 
σκοτεινοί Οόδέν δμως κώλυμα προβάλλεται εις το να παραδεχθωμεν οτι ο 

Θεόδωρος, φιλόδοΕος ώς ήτο, καταλαβών τήν άρχήν, έπεβουλευθη την ζωήν 

τοϋ νομίμου καί άνηλίκου έτι δντος κληρονόμου του αδελφού του, είτε Κων 

σταντινος είτε Μιχαήλ ώνομάζετο οίτος. ’Εν τή αυτοεξορι, του ο νεαρός 

Κωνσταντίνος - δστις κατά τόν Μηλιαράκην απεθανε προωρως η Κων 

σταντινος-Μιχαήλ, δ κατόπιν δεσπότης, έθεώρει «αυτόν ώς τόν νόμιμόν δια- 

ι Ό. Ν ί ο ο 1, Όεκροΐ&ΐβ, σελ. 23. 

8 Βλ. άνωτ., σελ. 198. 
3 Άκροπολίτης, σελ. 24, στ. 17-21. 
4 ·Α Μουστοξύδου, Έλληνομνημων, Αθηναι 1842, σελ. 44. 

5·Οϋ Νίοοί, Πεδροίπίε, σελ. 128, άκολουθών τους Μουστοξυδην και 
υ ~ , Ρ . , ν ι γον αιώνα ενώ, ώς γνο^στον, υπαρχουσι 

Μηλιαράκην άνάγει την ^ραφια ρ ζ ? ^ άνωτ„ σελ. 402. 
καί παλαιότερα χειρόγραφα. Πρβλ. Ρ. ο τη ε γ ι ε, 

3 Μηλιαράκη, Ιστορία, σελ. 61, υποσημ. 1. 
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δοχον τοϋ δεσποτάτου. Ένφ δέ δ Θεόδωρος θέτων εις εφαρμογήν τά μεγα- 

λεπήβολα σχέδια αύτοϋ κατελάμβανε τό Δυρράχιον1— νευραλγικόν σημεΐον 

διά τά εμπορικά συμφέροντα τής Ένετίας — ο Κωνσταντίνος ή άντ5 αύτοϋ, 

ανηλίκου, ή μήτηρ του εξετέλει τό υπό του συζΰγου της ΰποσχεθέν πέπλον, 

έν τφ όποίφ μάλιστα παρεκά?^ει τούς Ταξιάρχας νά έλευθερώσωσι τον υιόν 

« εκ των εμπλοκών των δαιμόνων ». Κατά ταύτα δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν 

τό έτος 1230 τής εν Κλοκοτινίτση μάχης και τής καταστροφής τοϋ Θεοδώ¬ 

ρου ώς ϊεπηΐηιΐδ ροδί ηιιεπι2. 

“Ωστε τό πέπλον δπερ έχομεν προ οφθαλμών είναι ενδυτή, άμφιον 

γνωστόν μέχρι τοϋδε μόνον έκ των βυζαντινών συγγραφέων3. Η ενδυτη απο¬ 

τελεί τό δεύτερον κατά τάξιν καί αρχαιότητα άμφίασμα τής αγίας Ί ραπεζης. 

Λέγει Συμεών δ Θεσσαλονίκης: « μετά δέ τό χρισθήναι τφ μύρφ την ίερω- 

τάτην τράπεζαν, επενδύει δ (ίερεύς) ταύτην ευθύς... Καί πρώτον μεν τά τέσ- 

σαρα υφάσματα τίθενται κατά τάς τέσσαρας γωνίας τής αγίας τραπέζης, τά 

ονόματα των Ευαγγελιστών έκαστον έν εχοντα4. Ταύτα τά τεσσαρα και το 

κατασάρκα και τό ειλητόν από λίνου... Μετά δέ..., το καταοαρκα τίθεται, ο 

δηλοΐ την σινδόνα επί τφ νεκρωθέντι δι’ ήμάς θείφ σώματι. Εΐτα το τραπεζο- 

φόρον εφαπλοΰται, δπερ λαμπρότερον δν,.είς τύπον τής δόξης τού Θεού εστίν, 

δτι καθέδρα Θεού τό θυσιαστήριον, ή καί διά τά ίμάτια τοϋ Σωτήρος ώς τό 

φώς άπαστράψαντα. ΕΙτα τίθεται τό ειλητόν... »5· Τό τραπεζοφορον λοιπον, 

τό καί ενδυτή άπόκαλούμενον αποτελεί τό λαμπρότερον άμφιον τής άγιας 

1 Μηλιαράκη, "Ιστορία, σελ. 125, 127. 

2 Ηΐείοΐτε, σελ. 603. *0 ϋ. Νίοοί, ΟεβροίαΙε, σελ. 

128, υποθέτει οτι οΰτος έκλήθη υπό τοϋ θείου του Μανουήλ νά άναλάβη τήν κληρο¬ 

νομιάν τοϋ πατρός του, δ Σάθας, Χρονικόν Γαλαξειδίου, σελις 135, οτι «ο Άσαν 
αίχμαλωτίσας τον Θεόδωρον προσεκαλέσατο αυτόν έν Πελοποννήσφ διατρίβοντα ». 

3 ΟΙ άσχοληθέντες περί τά βυζαντινά άμφια ουδέ καν τό όνομα τοϋ λειτουρ¬ 

γικού τούτου αμφίου άναφέρουσι, πλήν τοϋ καθηγητοϋ κ. Γ. Σωτηρίου, Τά λει¬ 

τουργικά άμφια τής ορθοδόξου ελληνικής έκκλησίας, Θεολογία, τόμ. Κ (1949), τεύ¬ 

χος Δ’, σελ. 605. Βλ. και Κ. Καλλινίκου, *0 Χριστιανικός Ναός καί τά τελού¬ 

μενα έν αύτφ, 19582, σελ. 182. 

4 Τό κείμενον λέγει ρητώς: « Τά τέοοαρα υφάσματα τίΰενται κατά τάς τέσσαρας 

γωνίας τής αγίας τραπέζης * καί ούχί κατά τάς τέσσαρας γωνίας τής ένδυτής, ώς ύπε- 

στηρίχθη υπό τινων. “Αλλωστε δ αυτός Συμεών Θεσσαλονίκης εις έτερον χωρίον 
είναι έτι σαφέστερος: βλ. Μ ΐ £ η ε, Ρ.Θ., τόμ. 155, στήλ. 313 : « περί των τεσσάρων 
υφασμάτων τών έν τή θεία τραπέζη ». Αλλά καί άλλοι συγγραφείς ώς δ Πηλουσιώ- 

της, βλ. Μ ι £ π ε, Ρ.Ο., τόμ. 78, στήλ. 264, καί Οοατ, Εύχολόγιον, 2« έκδο- 

σις, νεηείϋε 1730, σελ. 497-498: «Τάξις γενομένη τή Μεγάλη Πέμπτη εν τή 
έκπλύσει τής άγιας τραπέζης » έπιβεβαιοΰσι τό γεγονός δτι πρόκειται περί χωριστών 

υφασμάτων. 

5 Μ ΐ £ η ε, Ρ.Θ., τόμ. Ιόδ, στήλ. 316-317. 
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τραπέζης" τά έτερα δυο, κατασάρκιον καί είλητόν, είναι λευκά εκ λινοϋ άνευ 

Ιδιαιτέρου καλλωπισμού άμφια. 
Τήν λαμπρότητα της ένδυτής μαρτυροΰσι πολλοί εκ των εκκλησιαστι¬ 

κών συγγραφέων καί των ιστορικών. « 'Αλουργίδα του σεπτού θυσιαστη¬ 

ρίου» τήν άποκαλεΐ δ §ν Άπαμεία κλήρος Ιν έπιστολή του γραφείση κατά 

τό έτος 356. Τό Πασχάλιον Χρονικόν αναφέρει δτι κατά τά εγκαίνια του 

ναοΰ τής του Θεοΰ Σοφίας ο Κωνστάντιος προσήγαγε, συν τοίς αλλοις, καί 

« διάλιθα χρυσυφή απλώματα του αγίου θυσιαστηρίου »ι· Περί « ένδυτής εκ 

χρυσοπάστου οξείας διά μαργάρων » ομιλεΐ καί ο Παχυμερης ·. 

Διά τήν έξεζητημένην πολυτέλειαν τής ένδυτής μανθάνομεν κα^ι έκ των 

βρεβίων τών μονών, άτινα μάλιστα μάς πληροφοροΰσι καί περί των παρα¬ 

στάσεων τών είκονιζομενών επί του αμφίου. Έν τφ θησαυροφυλακίφ τής εν 

ΓΙάτμω Μονής Ίωάννου του Θεολόγου έφυλάσσοντο κατά τήν απογραφήν 

του 13ου αίώνος: «Ένδυταί δυο έξ ενός υφάσματος βλαττιού κατ’ όξέος^τρο- 

χωτοΰ μετά ζφδίων καί γρόψων, καί ένδυμάτων βαμβυκίνων πρασίνων. Έτερα 

ενδυτή παλαιά μετά ενδύματος λινοπρασίνου. Έτερα ένδυτή παλαιά μεγάλη 

εΰζφδος ή του Πατριάρχου. Είς τήν άγίαν τράπεζαν τής Θεοτόκου ενδυτή 

παλαιά μία... έ'τεραι ένδυταί παλαιαί δυο αί κείμεναι ε!ς τήν αγίαν τράπεζαν 

του ναοΰ καί είς τήν πρόθεσιν »1 2 3. Ή· διάταξις Μιχαήλ τοϋ Άτταλειάτου 

(1077) διά τήν έν Κωνσταντινουπόλει Μονήν τοϋ Πανοικτίρμονος απαρι¬ 

θμεί : « Ένδυτή μία, βλαττίον κραμβίζον τής αγίας τραπέζης, έχουσα πόλους 

ια', γρυψολέοντα δικέφαλον. Έτερα ενδυτή λινή ζωγραφία... έτερα ένδυτή, 

βλαττίον σκαραμάγγιον τής αγίας τραπέζης » 4· 
Τό δτι ή ένδυτή άπετέλει τό λαμπρότερον έκ τών αμφίων τής ίερας τρα¬ 

πέζης μάς πείθει καί τό γεγονός δτι ήτο προνόμιον τών αΰτοκρατόρων να 

υπαλλάσσωσι ταύτην κατά τό Μέγα Σάββατον: « Τήν έπαυριον, ήτις ήν το 

άγιον Σάββαττον... προσήλθεν δ βασιλεύς (Λέων δ Χάζαρος) εις τήν Μεγα- 

λην Εκκλησίαν καί ΰπαλλάξας τήν ένδυτήν, ώς Μος έσχίν τοΊς βασίλευα 

έπανήλθεν έν τφ άμβωνι συν τφ υίφ »5. Ωσαύτως προνόμιον του βασιλεως 

ήτο νά άσπάζηται τό επί τής ένδυτής ταβλίον, ώς μάς πληροφορεί Κωνσταν¬ 

τίνος δ Πορφυρογέννητος: «...οι δεσπόται επί τής αγίας τραπέζης γενόμε- 

νοι, άσπάζονται τό ταβλίν τής άγιας ένδυτής, δηλονότι θπό του Πατριάρχου 

1 Πασχάλιον Χρονικόν, εκδ. Βόννης, τόμ. Λ', σελ. 544-545. 

2 Γεώργ. Παχυμερης, εκδ. Βόννης, βιβλίον V, κεψ. Π. 

3 Ο. ΠίβΗΙ, Πε ΙτέδΟΓ άε Ια ΜΜίοΠιέςιηε άε Ραίπιοδ 3η οοωπιεηοειηεηί: 

άιι XIII, Β.Ζ., I ( 1892), σελ. 513-514. 
ιρΓι ΜϊοΙοΒίοίι- ]. Μ ύ 11 © γ, Αοϊα βΐ άίρίοηιβ** βκιβο» ηιεάπ &ενι, 

νίσπησ 1860, τόμ. V, σελ. 326. Υπάρχει καί δεύτερα έκδοσις τοϋ κειμένου έν Κ. 

Σ ά # ρ., “Ελληνική Βιβλίο#., τόμ. I. 
5 Θεοφάνους Χρονογραφία, Μί^πε, Ρ.Ο., τόμ. 108, στήλ. 379. 
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τούτο σηκοΰμενον, και τοΐς δεσπόταις προς ασπασμόν προσαγόμενον»ι. 

Τό υπό του Πορφυρογέννητου άναφερόμενον τάβλιν δεν δΰναται νά 

είναι είμή ένΰφαντος η χρυσοκέντητος είκών, την ΰπαρξιν τής οποίας γνωρί- 

ζομεν και άλλοθεν. Εις τά ανωτέρω προσαγόμενα παραδείγματα τής εν Πάτμορ 

Μονής Ίωάννου του Θεολόγου καί τής εν Κωνσταντινουπόλει Μονής του 
Πανοικτίρμονος, τά μετά ζωδίων καί γρύψων και δικεφάλων γρνψολεόντων 

κεκοσμημένα, δυνάμεθα νά προσθέσωμεν έ'τερα μετά θρησκευτικών παραστά¬ 

σεων : « Καί προσεκυνησε την ενδυτήν την έχουσαν την 'Αγίαν Γέννησιν τον 

Κυρίου » 8. « Εις ενδυτήν τής αγίας τραπέζης έχον ( δϊο ) εϊκονισμένην την 

Αγίαν τον Χρίστου Άνάστασιν χ> Άμφότεραι αί παραστάσεις ερμηνεύονται 

πλήρως εκ τής « ευχής τής ενδυτής » τής άπαγγελλομένης την Μεγάλην Πέμπτην 

επί τή εκπλΰσει τής αγίας τραπέζης: « Ό έλεήμων καί οϊκτίρμων Θεός, δ 
δι’ όίφατον αγαθότητα... τήν ημών αχρειότητα προσλαβόμένος... » Καί κατω¬ 

τέρω: «Του Σώματός σου του... μετά δόξης άναστάντος τή τρίτη ήμέρφ καί 

πηγήν άκένωτον ζωής καί αφθαρσίας τον Πανάγιον Τάφον ήμΐν άποτελέ- 

σαντος... »4. 

Τά ταβλία του Μαρκιανοΰ πέπλου άποτελοΰσι οί δυο αρχάγγελοι Μιχαήλ 

καί Γαβριήλ. Έπί του πολυτελούς υφάσματος, οπερ προωρίζετο διά τήν 

Δημοκρατίαν του 1 Αγίου Μάρκου, τό έργαστήριον των δεσποτών τής Ηπεί¬ 

ρου έθεσε, δίκην σφραγίδος — ώς έπραττε διά τά νομίσματα5 — τους Ταξιάρ- 

χας τών ουρανίων δυνάμεων καί πάτρωνας του οϊκου τών δεσποτών. 

ΜΑΡΙΑ Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ 

1 Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, “Εκθεσις τής βασιλείου τά- 

|εως, εκδ. Α. νο§ϊ, τόμ. I, 23-27. 

2 Τίιεορίι&ηοδ Οοηίίηπ&ίηδ, έκδ. Βόννης, σελ. 439. 

3 Ν.Ε., τόμ. Η', σελ. 51, άρ. 93- 

1 Ο ο ά γ, Εύχολόγιον, σελ. 498. Βλ. καί Μ. Θεοχάρη, Εκκλησιαστικά άμφια 
τής μονής Τατάρνης, Θεολογία ΚΖ' (1956 ), τεύχος Α', σελ. 136 - 137, 

5 ϋ. Νΐοοί, Οθδροί^ίβ, σελ. 204- 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΕΝΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ 

ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΝ ΤΟΥ ΣΗΦΓΙ ΒΛΑΣΤΟΥ (1453-1464) 
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤ’ ΑΥΤΗΝ 

Προτιθέμενοι νά δημοσιεΰσωμεν προσεχώς αυτοτελή πραγματείαν περί 

τής εν Κρήτη κατά τών Βενετών συνωμοσίας του Σήφη Βλαστού, τής οργα- 

νωθείσης κατά τό μοιραΐον διά τάς τΰχας του Ελληνισμού έτος 1453 και 

διά προδοσίας ανηλεώς καταπνιγείσης (1454), ώς καί περί τών μετ αυτήν, 

δΓ α γεγονότα ικανή άγνοια καί σΰγχυσις κρατεί μέχρι σήμερον1, εκριναμεν 

χρήσιμον νά έκδώσωμεν ενταύθα τό εφ’ ου θά στηριχθή ή πραγματεία αυτή 

αρχειακόν υλικόν. Τό υλικόν τοϋτο, έξ ολοκλήρου σχεδόν ανέκδοτον και άγνω¬ 

στον, συνεκεντρώσαμεν δι’ ιδίων ερευνών εις τα Κρατικα Αρχεία τής Βε¬ 

νετίας κατά τό φθινόπωρον του παρελθόντος έτους 1958, συνεπληρωσαμεν 

δέ ενιαχού καί εξ εκδεδομένων ήδη συλλογών. 

Έκ τών πεντήκοντα καί ενός έν δλφ εγγράφων (Α - ΝΑ ), εξ ών απηρ- 

τίσθη ή παρούσα συλλογή, τά τεσσαράκοντα καί εν εκδιδονται ενταύθα τό 

πρώτον, κατά τό εις τά βενετικά αρχεία άνευρεθέν επίσημον κείμενον αυτών, 

καί εις τό ακέραιον (Α*, Γ* -ΙΗ', Κ'-ΚΓ , ΚΕ - ΚΘ , ΛΓ , ΛΔ , ΛΤ 
Μ', ΜΔ'-ΝΑ')2, δέκα δέ μόνον παρέχονται εν απλή περιλήψει (Β', ΙΘ', 

ΚΔ', Α'-ΛΒ', ΛΕ', ΜΑ', ΜΒ', ΜΓ'). 

Καί έκ μέν τών τεσσαράκοντα καί ενός εκδιδομένων έγγραφων τα 24 

έτΰγχανον τε?ιείως άγνωστα καί άνεκαλυφθησαν υφ ημών (Α , Γ - Ζ , Θ - 

ΙΑ', ΙΓ', ΙΕ\ ΐς", ΚΘ', ΛΓ', ΛΔ', Λ<Γ' - Μ', ΜΕ', ΜΘ' - ΝΑ'). Τών εννέα τό 

πρωτότυπον λατινικόν κείμενον ήτο επίσης άγνωστον, γνωστή δέ μονον ητο 

γαλλική μετάφρασις αυτοί, δημοσιευθεΐσα υπό Κ. Καιροφυλα3 * 5, μετά παρα- 

1 Βλ. προς τό παρόν τά γραφόμενα ϋπό Στεφ. ΞανΟ-ουδιδου, Η Ενε¬ 

τοκρατία έν Κρήτη καί οί κατά τών Ενετών αγώνες τών Κρητών, Αίϊιεη, 1939, 

σ. 113-116 καί λίαν προσφάτους υπό Ρ γ 6 ά ά γ ΤΗίΓίεί, Ε» Κοπΐ3.ηί6 νέηί- 

Ιΐεηηε 3.ιι ιηογοη Ρ&ηδ, 1959, σ. 431 - 433. 
2 Μόνον τοΰ ΚΤ' παρελείφθη τό τέλος, ώς άσχετον πρός τό ήμέτερον -δέμα. 

3 Ο ο ε ί 3.5 Κ έ γ ο £ ΐ I & 5, ΙΙπε ίατπΠΙε ρδίποίεηηε Οτέΐοΐδε, 1«3 νΐ&δίο, 
Νβνν - ΥογΕ, 1932, σ. 45 -49, 60-61, 65-76. 'Ο Καιροφυλας επανεδημοσίευσε καί 
πολλά τών υπό Ε&ηι&ηβίΐΥ καί Σάθα εκδεδομένων ( βλ. σελ. 204, σημ. 1 καί 3 ), 
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νοήσεων δμως, χασμάτων καί σφαλμάτων {ιδία περί τάς χρονολογίας) καί 

άνευ ουδεμιας ενδείξεα>ς σειράς η τόμου, ένθα εφέρετο το πρωτότυπον αυτών 

(Η , ΙΔ , ΙΖ , ΚΒ , ΚΗ', ΜΔ', ΜΤ'-ΜΗ'). Καί, τέλος, των λοιπών 

οκτώ είχον δημοσιευθή περιλήψεις μόνον βραχεΐαι υπό V. ΕαπιαηδΕΥ1 μετά 

ολιγόστιχων ενίοτε αποσπασμάτων (ΙΗ', Κ', ΚΑ', ΚΓ', ΚΕ'-ΚΖ')καί 
Η. ΝοιγοΙ8 (ΙΒ'). 

Εκ δέ των δέκα έν περιλήψει μόνον παρατιθεμένων εγγράφων, τά όποια 

εκρίθη μέν ορθόν νά περιληφθώσιν έν τή παροΰση συλλογή, άλλα τών οποίων 

το κείμενον δεν έκδίδεται, τά μέν επτά είναι ήδη έκδεδομένα, ήτοι τρία (Λ', 

ΛΑ , ΛΕ ) υπό Κ. Σάθα3, δυο (ΙΘ', ΜΒ') υπό V. Ι,ΗΐηίΐηδΕΥ4, εν (Β') 

υπο Η. ΝοΪγθΙ'5 καί έν (ΚΔ') υπό Σπ. Θεοτόκη6, τών δέ λοιπών τριών 

(ΛΒ , ΜΑ', ΜΓ'), άποσπασματικώς μόνον παρατιθεμένων υπό τοϋ Σάθα7, 

τό κείμενον δέν άνεΰρομεν έν Βενετίφ. Οΐκοθεν νοείται οτι σκοπίμως δέν 

περιεληφθησαν έν τή συλλογή ταΰτη ά'λλα τινά έγγραφα δευτερευουσης ή 
τριτευοΰσης σημασίας. 

Ιίαντα τα υπο ΕμπΐΒη5Εγ καί Καιροφΰλα έκ τών βενετικών αρχείων 

συναχθέντα περί του θέματος έγγραφα προέρχονται έκ τής γνωστής σειράς 

τών Σύμμεικτων τοϋ Συμβουλίου τών Δέκα (ΑΟδ'Η άβΐ Οοηή()Ιίο άβΐ Οίβοί). 

Την σειράν ταΰτην έρευνήσαντες καί ημείς, άνεΰρομεν άλλα έξ έγγραφα 

ί ^ ^ > Κ® » ΛΔ , ΜΕ , ΜΘ ). Έτερα δΰο (Γ* καί Δ') άνεΰρομεν εν τή 
σειρφ 8βηαΙο Ματ, μή περιληφθέντα έν τή συλλογή τοϋ Νοίτεί:, ήτις, ώς 

και εξ άλλων περιπτώσεων διεπιστώσαμεν, δέν εξαντλεί πάντοτε τό περί 

Κρήτης υλικόν τό περιεχόμενον έν ταΐς σειραΐς 8βηαΙθ Μΐ§ίί, Γ6§. 40 · 60 

(1385-1440) καί 8βηαίο Ματ, Γ6§τ. 1 -12 ( 1440 -1489)8. Τά πλεΐστα 

όμως τών υφ ημών άνευρεθέντων νέων έγγράφων προέρχονται έκ τοϋ πολυ¬ 

1 V 1 ε άΐ τη ϊ τ Κιιπι&ηβΙίΥ, δεετείδ <3β νεηΐβε, δ&ΐηί - ΡέΙεΓδ- 

1884, σ. 045-050 (άριθ. 5, 7, 9-12). 

2ΗϊρροΙγίε Νοίτεί, ϋοευπιεηΐδ ΐηέάΐίδ ροητ δετνίτ ά Πιίδίοΐτε άε 
1ε άοηιϊηΕίίοη νέηίίΐεηηε επ θείε (1ε 1380 ά 1485, Ρ&πδ, 1892, σ. 444. 

3 Κωνστ, Ν. Σ ά 0- α, Ελληνικά Ανέκδοτα, τόμ. Β', Άθήνησι, 1867, σ. κθ' - 
λβ' Προλεγομένων ( άριθ. I III). 

4ν. ΒΕΓ03Π3ΐίγ, ένθ" άνωτ., σ. 046 (άριθ. 6) καί 052-053 (άριθ. 16). 

Εκ τοϋ πρώτου ό ΙνΕΠί&ηδΙίΥ παρέλειψε τό τέλος μόνον. 

5 Η. Νοίτεί, ένθ’ άνιοτ., σ. 443-444. 

6 Σπυρ. Μ. Θεοτόκη, Αποφάσεις Μείζονος Συμβουλίου Βενετίας. 1255 - 

1669 ( Ακαδημία Αθηνών - Μνημεία τής Ελληνικής "Ιστορίας, τόμ. Α', τεΰχ. 2), 
έν Άθήναις, 1933, σ. 176 (άριθ. 4). 

7 Κ. Ν. Σάθα, ένθ’ άνωτ., σ. κη'- κθ' Προλεγομένων. 

8 Ή συλλογή έτυπώθη, ώς γνωστόν, μετά τόν πρόωρον θάνατον τοϋ έρευνητοϋ 
καί φαίνεται δτι οΰτος δέν είχε προλάβει νά συμπλήρωσή αυτήν. Τοΰτο πρέπει νά 
έχωμεν ύπ’ οψιν, οσάκις χρησιμοποιούμε ν τό άλλως χρησιμώτατον τοΰτο βιβλίον. 

«
Ί 
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τίμου άρχείου τοϋ Δοΰκα τής Κρήτης (Όιιοα άί Οαηάία}1 καί έκ τών σπου¬ 

δαίων σειρών ΌιιβαΙί β ΜΙβνβ ηββνιιίβ καί Μίδδίυβ β τβδροηήυβ, έξ ών ή 

μέν πρώτη περιέχει την μετά τοϋ Δόγη τής Βενετίας αλληλογραφίαν τοϋ Δοΰκα 

τής Κρήτης, ή δέ δευτέρα την άλληλογραφίαν τοϋ Δοΰκα μετά τών υφισταμέ¬ 

νων αϋτοϋ αρχών, Ρεκτώρων, Καστελλάνων κλπ. 2. Καί έκ μέν τής πρώτης 

( ςιι&Ι. 26, 27, 30, 36) έλήφθησαν τά έγγραφα Ε' - Ζ', ΛΓ', Λ9", ΛΖ', Μ', Ν', 

ΝΑ', έκ δέ τής δευτέρας (ςμιαί. 2)3 τά Θ', Ι',.ΙΑ', ΙΕ', Γΐ", ΛΗ', ΛΘ'. 

Είναι άτΰχημα δτι αι δΰο σημαντικαί αΰται σειραί οΰτε πλήρεις διατηροϋν- 

ται, οϋτε έν καλή καταστάσει. Τοΰτο εξηγεί διατί εκ τών υπό Κ. Σάθα έκδε- 

δομένων ή απλώς μνημονευόμενων έγγράφων, κατά τάς έν τή ποτέ βιβλιο¬ 

θήκη Παΰλού Λάμπρου πρωτοτΰπους περγαμηνάς (Λ'-ΑΒ', ΑΕ', ΜΑ', 

ΜΓ'), δέν άνευρέθη, εί μή έν καί μόνον, τό ΛΕ*. 

Τά παρατιθέμενα έγγραφα τής παροΰσης συλλογής άναφέρονται κυρίως 

εις τά στρατιωτικά καί άστυνομικά μέτρα τά ληφθέντα υπό τής Βενετίας 

προς έξουδετέρωσιν τής έν Κρήτη επαναστατικής κινήσεως κατά τό 1453 - 

1454 καί 1460-1462 καί εις τάς άμοιβάς τών καταδοτών, ίδίςι δέ τοϋ ίερέως 

Ίωάννου Λίμα καί τοϋ Εβραίου Δαβίδ Μαυρογονάτου. Έκ τών εντεύθεν 

ερχομένων εις φώς νέων ειδήσεων ελπίζομεν δτι θά διαλευκανθώσί πολλά 

ζητήματα τής ταραχώδους εκείνης περιόδου, άτινα παραμένουν μέχρι τοϋδε 

σκοτεινά καί συγκεχυμένα. 

Κατά τήν έκδοσιν τών έγγράφων, έκάστου τών οποίων προτάσσεται 

περίληψις, μετά τών άναγκαίων βιβλιογραφικών σημειώσεων καί παρατηρή¬ 

σεων, έτηρήσαμεν πιστώς τήν γλώσσαν καί ορθογραφίαν αυτών, συχνάκις 

άρκοΰντως άφισταμένην τών κλασσικών κανόνων. Άνελΰσαμεν μόνον σιωπη- 

ρώς τάς συνήθεις βραχυγραφίας καί έρρυθμίσαμεν τήν στίξιν καί τήν χρήσιν 

τών άρχικών κεφαλαίων τών ονομάτων. Εντός ορθογωνίων άγκυλών [... ] 

περιεκλε ίσαμε ν τάς ήμετέρας συμπληρώσεις εις σημεία φθοράς τοϋ εγγρά¬ 

φου, εντός δέ διπλών κεραιών [| ... || τάς υπέρ τήν γραμμήν τοϋ εγγράφου 

προστεθειμένας λέξεις. Εις σπανίας, τέλος, περιπτώσεις παρέστη ανάγκη νά 

διορθώσωμεν τό έκδιδόμενον κείμενον (καί αυτοί οΐ Βενετοί αρμόδιοι υπάλ¬ 

ληλοι έσφαλλον ενίοτε κατά τήν εις τά επίσημα βιβλία μεταγραφήν τών έγ¬ 

γράφων ) καί νά παραθέσω μεν κριτικόν υπόμνημα. 

1 Βλ. τήν άξιόλογον εργασίαν τού Ε τη 5 1 Ο ε γ 1 & η <3, ϋ&δ Ατοίπν άεδ 
Ηετζο£δ νοη ΚεικΕε ϊχπ 1ίόηΪ£ΐ, δ1&&ΙδΕΓθ1ιϊν ζη νεηεάΐ^, δΐΓ&δδδιΐΓ§, 1899. 

2 Βλ, περί τών σειρών τούτων Ε. Οει-Ι&ηά, ένθ’ άνωτ., σ. 7, 14-15 καί 
{έγγραφα) 62-66. 

3 Έν τώ ηη&ί. 2 (1417 - 1450) της σειράς ταύτης άνεΰρομεν παρατοποθετημέ- 

νην καί δεσμίδα επιστολών τοϋ Αόγη άπό 1454 έως 1465, αΐτινες έπρεπε νά εύρίσκων- 

ται έν τη πρώτη σειρά ( ΌιιοεΙϊ ε Ιείίετε ποεντάε), ςιη&ί. 28 - 30 (1454 - 1465 ). 

"Εν τή δεσμίδι ταύτη άνευρέθη σαν τά ενταύθα απαριθμούμε να έγγραφα. 
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Α' 

Αύστηρά μέτρα «ατά των έν Ρεϋύμνω ενόπλων φατριών 
1453, Μαΐου 23 

Άπόφασις τοΰ Συμβουλίου των Δέκα. Προς αποτροπήν τής απειλούμε¬ 

νης συρράξεως των εν ΡεΟΰμνφ άλληλομαχομενών ενόπλων φατριών, λαμ- 

βάνονται αυστηρότερα κατ’ αυτών μέτρα: Απαγορεύεται ή όπλοφορία άνά 

την πόλιν καί ή έξύβρισις διά λόγων (επί ποινή 500 ύπερπύρων) ή δι’ έρ¬ 

γων (επί ποινή 2000 ύπερπυρων καί ενιαυσίας καθείρξεως, εκτός τών άλλων 

προσθέτων ποινών, τάς οποίας θά έπιβάλλη το Συμβουλιον, κατα την περι- 

πτωσιν). Αί ποιναί θά εκτελώνται αμέσως. Απαγορεύεται ή έμφάνισις ομά¬ 

δων έκ πλειόνων τών τεσσάρων ατόμων έν τή πλατεία καί προ τοΰ Ρέκτωρος 

ή τών Συμβούλων { επί ποινή 100 ύπερπυρων )■ 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Ακάίνίο άί δΐϋίο άΐ νεηεζΐα — βοηβίρΐΐο άβΐ 

X: Μί$1ί, 14, φ· 155ν. 
Μνεία του παρά Ρ. ΤΙητίβΙ, Γ* Κ,οηι&ηίε νέηίίιεηηε, σ. 431, σημ. ό. 

23 η\Άΐ} 1453 
3βτ ΑηίΙιοηΐτιδ Βίεάο 
86Γ Μαίΐιευδ νΐοίητΐ 
3ετ Ρείπΐδ Βαδαάοπα 

Ο&ρϊία. . . . 
Οηπι ίη οΐαίί3ίε ηοδίτα Κείΐιίιη] εχθΓί3 65561: ίηίετ οιηεδ ρπηοιρα- 

165 άίδΟΟΓάία 61: άίηίδίο 61 ηίπςοε απηαίί ρετ^ετεηί ρετ άηίίαίεηι εί 
νεΛίδ ίηαίεειη 3ΐίεΓ63τεηίαΓ εί απηίδ εοηίεηόεΓεηί, Γε§;ίηιεη ίηιροδίπί 

5 ρεηαηι ρεοηηίατ^ηι <3ε νετΗδ 61 δε ί30ίίδ, οηπίφίε αά είίηδίοηεπι δαπ- 

§·αϊηίδ επεηίδδεηΐ, ίτηροδίπί είδ ρεηοπι ίρεΓρεΓοηιηι άε νεΛίδ εί 

<3ιιοπιηι πήΐΐίηιη εί εατεετίδ ρετ νηιπη αηηαηι άε ίαείϊδ. Εί απη αάΐιυε 

ηοη δηΚίοετεί ίοΐίδ ηιίη3ίοπ3 ρεηα, αάιιοοαίοτεδ εοιηιιπίδ δοπρεεπιπί εί 

ϊηδδεπιηί τε^ίππηί Κείνην] ομιοά ρεη3 ίηιροδίία δοηδετείαΓ ίη ΙϊΠγο εί 

10 ρεηίίιΐδ εχί^εΓθίητ, εί ί3Π3εη νίάε3ίητ <ριοά ηίεΠίΙ ρτοίοεπί, ςηοηίαιη 

άιού οίιιεδ 3πη3ίί νεηετηηί δΐιρετ ρΐαίεοιη εί νίι^ηαε ρατδ 3ΓΠ13 ίταχίί 

61 ροΓοαδδίΐ, ίη ρτεεεηΐία τεείοπδ εί οοηδίΐίαποπιηι, δίηε ηΐΐο πιεία <3ο- 

ηιίηί] νεί Γε^ίπιίηίδ 3αί ρεημπιιη δίΜ ίπιροδίΐ^πιπι εί αθίιιιο ρείηδ, ςηοά 

ηίτίςηε ρεΓδΐδίηηί ίη δηίδ όίηίδίοηίβαδ εί ίεηεηί ΠΙηπι οίιπίαίειη άίυίδαπι 

15 εί ίη ρ3Γίεδ, ηηοά ηαΐΐο ηιοάο εοηδεηίίεηάηπι εδί. 

ν^άί! ραΓδ φΐοά, αηοίοΓίί3ίε ΐδίϊιΐδ εοηδίΐί], 5θπ1)3ίιΐΓ εί πΐ3η(3είυΓ 

τε§ΊΗΐίηί Κείίηΐ} (ΐιιοά ρΓ6(Ηείίδ 5θ3ΐηΐ3ΐθ5ί5 οίιιίβηδ, ίαηι 03ρίίϊ5ηδ 

ςιΐ3πι αάΐιετεηίίδιίδ εί δεφηαοίβιΐδ, αηείοπίαίε ΐδίϊιΐδ οοηδίΗ], άΐοετε εί 
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εχρτεδδε άεεΙ&Γ&ΓΟ άε5εαηί ς,ηοά ηιιΐΐο ηιοάο, ταίΐοηε νεί ε&η53 || ροδ- 

20 δίηί 1! ροΓίατε ατπια ρετ οίηΐίαίειη ηεε νεΛίδ ϊηίηποδίδ &ά ίηηίεεηι ηεε 

ίαοίίδ δί5ί ο££εηάεΓ6 νεί οίίεηάί {αοετεηί, δη5 ρ(εηα) ίρετρεΓΟΠπη νο ρτο 

νετΒίδ εί ίρετρετοπιπι Ι]^ άε ίαοίίδ εί δίαηάί νηο αηηο ίη 03Γ0επί>ηδ 

εΐαηδίδ εί εχϊΐί] ίηδηΐε Οτείε ρετ αηηοδ V, ηΙίΓ* ηΐίαδ ρεηοδ, ςηε νιάε- 

τεηίηΓ Οοηδίΐίο X δϊΜ εδδε άμηάαδ, ατ^ίίτιο οαρίΐηηι, ίηχία εχοεδδΐιπι 

2δ εί αηαΐίίαίεηι άεΐίοίϊ. Εί ί^οίαί θίείηηι τε^ίηιεη Ηηίηδηιοάι ρεη^ηι κη- 

ροδίίαηι εί ηοιηίηδ ίΠοταιη οηιηίηιη, ςηί5ηδ επί ίπιροδίία, δοηβετε ίη 

Ιί^Γίδ τε^ίιηίηίδ εί ΠΙαπι εχί&ετε εί ηιίίίετε εχεεηίίοηί, δη5 άε5ίίο 830γη- 

ιτιεηίί εί δη5 ρ. ρηηίίίοηίδ άίδδο^εάίεηίίε, ^ηε δίΗ όείητ ρετ δίηάιεοδ 

νεί αόποεαίοτεδ οοπιηηίδ νεί ροδίτεηιο ρετ οαρηί οοπδϊΐί] X, ηηι5υδ 

30 ρπιηο ίίετεί εοηδοίεηίία «3ε δαη «ϋδο5εόίεηίία. Εί 8η5ίίο οηιηία ρετ 

ίρδηπι Γ6§·ίπΐ6η £3εί3 εί άεΐίείδ εοπιί553 άεηοίατε εορίίί εοηδίΐί] X, ηί 

άίείί δεάίείοδί εί δείιαπόαίοδί είηεδ ρηηίαηίητ, εί δίπιίΙίίεΓ νί ιιΐίεηίηΓ 

Ιιιιίηδπιοάί ηιαίε οοη§Γ6^3ίίοηεδ εί δεείε είηίηηι, ςηι δώι εηηά&δ ί&ειηηί, 

3ιιΠε^ί; άΐείηηι τε^ίπιοη άίείίδ δείιαηόαίοδίδ οίηί5ηδ ηηοά, δηί) _ρ. ιρετ- 

35 ροΓοπιπι εεηίηηι ρτο ςαοΐ&εί, ηοη ροδδίηί ηΐίτα ΠΠοτ ίηδίηιηΐ ίη ραΐα- 

ίίο ηεε ίη ρίπίεα εοπιραΓετε αηίε τεείοτειη ηεο^ αηίε εοηδίΐιαποδ αηί 

αΐίςηειη εοππη, ίη ςηαπι ρεηαηι ίηειΐΓΓ3ί μαιΐίβεί ςαί ίηεπί, φηαηι 

ρεηαηι εχί^αηί δίηε τεηιίδδίοηε, Ιια^εηάο άε δηρταδοπρίίδ οπιηίΐηΐδ ρεηΐδ 

ρεοηηίαπίδ ίετίίηιη εί, δί ηοη £ηεΓίί αΐίςηίδ μοοηδαίοτ, Ιΐδ^εαηί χηεάίε- 

40 ίαίεηι εί 3ΐί3ΐη εοιηαηε. 

Οε ρ&τίο — 15 

Βε ηοη — 0 

Νοη δίηεεπ — 1 

Β' 

Αμνηστία έξορίστων κακοποιών Κρήτης, 

ρπό τον δρον τής στρατευσεώς των 
1454, Απριλίου 5 

Άπόφασις τής Γερουσίας περί άμνηστίας τών άνά την Κρήτην έξορί¬ 

στων κακοποιών, εξαιρέσει τών επαναστατών καί τών δολοφόνων, υπό τον 

δρον (εν περιπτώσει μή συνάψεως τής άναμενομένης συνθήκης μετά των 

Τούρκων) τής εκπληρώσεως ύπ’ αυτών στρατιωτικής θητείας έν Εύβοί«? επι 

δεκαοκτάμηνον ή έν Δυρραχίω επί έτος. 

Έκδεδομένον έκ τοΰ Α.δ.ν. - Ββηαίο Ματ, δ ( 1453 - 1456), φ- 31ν ύπό 

Η. Νοίτεϊ, Βοευπιεηίδ ίηέάϊίδ, σ. 443 - 444. 
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ΓΓ 

Αποστολή πολεμοφοδίων εις Κρήτην 
1454, Όκτωβρίου 1 

Άπόφασις της Γερουσίας δπως δοθή εντολή είς τούς κυβερνήτας των 

γαλερών τής Αλεξάνδρειάς ν’ άποστείλωσιν αμέσως εις Κρήτην 200 κώπας 

(100 δΓ εκάστην γαλέραν) καί άλλα πολεμοφόδια. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ του Α.8. V. — Ββηαίο Μαν, τε§;. 5 ( 1458 > 1456), 

φ. 60γ. 

ΜΟΟΟΟΙ,Ιΐυ άίε ρτίιηο, τηεηδε οείοδτί, ίηάίεί. III*. 

δ&ρίεηίεδ οτάίηηηι 
Οιπη ίαείαί ρτο άοηιίηίο ηοδίτο δΐιδίΐο πιίίίετε ίη Οτείαιη τεηιί§:ίιιηι 

εί 3,Πα5 τηυηίίίοηεδ, 

ναάίί ρατδ, ςηοά ηιαηάετείητ ραίτοηίδ ^αίεαπιηι Αίεχαηάτίε ςηοά, 

5 έιιδ ρεπά άηεαίοπιηι Ι]ο ρτο ςσοίίδεί, εχί&εηάα ρετ αάαοεαίοτεδ οοτηυ- 

ηίδ δίηε ηΐΐο εοηδίΐίο, Ιεηατε εί εοηάιιεετε άεδεαηί οπιηίηο ίη Οτείαιη 
11^ τετηοδ, νίάεΐίεεί εεηίητη ρτο £α1εα εί δίηιίΐίίετ αΐίαδ τηαηίίίοηεδ 
ηοδίταε, ςηε δίΜ εοηδί^ηαδιιηίητ. 

ϋε ρ&τίε — 130 
ϋε ηοα — 5 

Νοη δίηεεπ — 0 

Δ' 

Αποστολή πολεμοφοδίων είς Ρέθυμνον 
1454, Όκτωβρίου 1 

Άπόφασις τής Γερουσίας περί αποστολής είς Ρέθυμνον των υπό τού 

Ρέκτωρος ζητηθέντων πολεμοφοδίων, εκ τού ναυστάθμου ή καί δΓ αγοράς 

αυτών. Θά στα?άδσι καί 200 κώπαι διά τάς εν Κρήτη κατασκευασθείσας 

γαλέρας, διά δέ τά λιμενικά έργα έγκρίνεται ή πρόσληψις αρχιτεχνίτου. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ του Α.δ.ν. — Ββηαίο Μαν, τε£. 5 ( 1453 - 1456 ), 

φ. 60τ ( έπεται τοΰ Γ'). 

Βίε ρτίιηο οείοδτίδ 

Οιιηι τε§ίτηεη ηοδίταηι ΚείΜπιί ρείαί ηιιιηίίίοηβδ αΐίςιιαδ, άε ςιιί- 
βαδ τηηηίίίο ίΐΐα ηηάα εδί εί ναειια, 

ναάίί ρατδ ςαοά οοτηιηίίαίιιτ ηοδίτίδ ραίτοηίδ Ατεεηαίιΐδ ςαοά τηίί- 
21 -1 -1960 
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5 ίετε άεδεαηί τε§ίηιίηί ηοδίτο Κείΐιίτηί ίΐΐαδ πιηηίίϊοηεδ, φηε νίάεΒαη- 

Ιπγ Οοΐΐε^ίο, ισχία ρείΐίίοηεπι άίείί τε&ίηιίηίδ. Εί 5Ϊ Μίςηε εατατη ηοη 
εδδεηΐ ίη Ατεεηαίη, εχηαηίητ εί ρεεηηίε αεείρί&ιιίητ εχ οιηηϊ Ιοεο, αηάε 
οίίίιΐδ Ιιαδετί ροίεπιηί, αί εαιη ρτεδεηίίδιίδ §Μείδ ηιίίΐί ροδδίηί. 

Εί εοηεεάαίιιτ άίείο τε§·ίτηίηί ςαοά ρτο τεραταίίοηε ροτίηδ εί ρτο 
10 α1ί]δ 1αδοτετί]δ ροδδίηί αεείρετε νηατη ρτοίοπια§;ί3ίτιιπι ουηι ίΐΐο τηίηοπ 

δαίατίο, ςαοά δίδί νίάεδίίατ. 
Εί τηαηάείιιτ ραίτοηίδ Ατδεηαίιΐδ ηηοά οηπι ρτεδεηίίΐπΐδ ^μΐεΐδ 

Αίεχαηάτίε ηιίίίαηί τε§ττηίηί Οτείε τετηοδ 11° ρτο §α1είδ δαδίατάίδ ί^οίίδ 

ίη Οτεία. 

Οε ρητίε — 109 

Όε ηοη — 2 

Νοη δίηεεπ — 2 

Ε' 

Αναφορά Ρέκτωρος Χανιών περί άμνηστεύσεως καταδίκων 
προς αμοιβήν παραδωσάντων συνωμότην 

1454, Όκτωβρίου 2 

Επιστολή τού Ρέκτωρος Χανίων προς τον Δούκαν Κρήτης περί τού 

δτι, κατά τούς ορούς τής επικηρΰξεως των συνωμοτών, είς ανταμοιβήν των 

Άνδρέου άε Οταεείδ καί Μαρίνου άε δειιίατί, παραδωσάντων τον εκ των 
αρχηγών τούτων ιερέα Παύλον Καλύβαν, ήμνηστευθησαν καί άπεφυλακίσδη- 

σαν τρεις κατάδικοι (Φραγκ. ΟΓμάοηίεο, Άντ. Άπλαδάς καί Μίη. άε 

Ρίΐοΐίδ). 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Α.δ.ν. -Όηοα άί €αηάία 2: ΏηοαΙΐ β ΙβΙΙβνβ 

νίββνηΐβ, φη&ί. 26 (1453 - 1454), δπερ δεν φέρει σελιδαρί^σιν. 

Ε§τε§ίΪ5 εϊ ροΐεηΐίδιίδ νίτίδ άοηιίηίδ Βεηεάίείο Υ,ίίιιπ, ΙιοηοΓ&δίΙί 
άιιείιε Οτείε, δΐιοςηε εοηδίΐίο με Εταηοίδεο Βοηο, ΙιοηοΓηδίΙί ςμρίΐ&ηεο 
§[εηεΓα1ί] ίδίάειη, Ιοίιμηηεδ Τπηίδαηο, τεοΐότ, εϊ Ματευδ Οηίτίηο, οοη- 

είΐίαπηδ, ^δδεηίε δρ. ά. Ετμπείδοο Μαστό, αΐίετο οοηδίΐίατίο, ρτορίετ 
5 δηαπι ίηεοηηαίεδοεηΐίαπι, [ δαίιιίειη ] εί δίηεετε άίΐεείίοηίδ αίίεείηηι. 

Ιη εχεειιίίοηε οτίάε δεη εά[ίείί], ρηιάεηΐίδδίηιε εί ορροτίηηε £αείί 
ρετ Μα^ηίίίεεηίίαδ νεδίταδ ίη εχίεπηίηΐηηι δεε1εταίί5δίηι[οηιηι] τεδείίηηι, 
αά ΐηδίαηίΐαηι εί τεςηίδίίίοηεηι Αηάτεε άε Ο-τεεϊδ, οοχητηίΐΐίοηίδ τηεί, 
τεείοτίδ, εί Ματίηί άε δεηίατί, οηΐ ίη ίοτίίηηι ηοδίπιηι εηηι δοεί]δ δηίδ 

10 ρτεδεηίαηεταηί ραραίειη Ραιιΐηηι Οαΐίηα, άείεηίηηι ίη ηοδίτϊδ εατεεπ- 

δηδ, νηηηι άε οαρίί&αδ εοηίιιταίοπιτη άεδετίρίοπιιη ίη άίεία ετίάα 
ΕΠΕΤΗΡΙ2 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ *Έτ®5 Κ©' 14 
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νβδίΓΕ, ρτο ςυίβιΐδ ρΓοππΙίηηίηΓ ρΓΟδοηΐίΕΐΚοΓ (ΙηρΙιΟΕίΐΕ δοηοΗάΕ 01 

ρΓΟΓο^Είΐαο, Εόδοΐυ,ίπιαδ οι οχίίΓΕχίηιιΐδ νίταπι ηοβίΐθπι 50Γ ΡτΕποίδοαιη 

ΟτΕόοπίοο, £ί1ίιιιη 56γ ΙοΐΐΕΐιηϊδ, 0£ Αηΐϊιοηίιπη ΑρίΕάΕ, άίοΐιιηι ΜιΐδΙ&ία, 

15 ε όΕηίδ,δβίι οοηάοπιηΕΐϊοηίβιΐδ ίαοΐΐδ οοπΙγε 0θδ, ργο ΟΕΐΐδίδ Ηοιηίοίάίο* 

Γΐΐιη, 0ΐ,Μίηβ1ιπη άο Ρίΐΐοίΐβ, Ιεηιιίπάϋαπι ργο ΟΕδίι ΐΕίΓοοίηίί, αά ςιιο 

ηπη οειιϊοΙΙεπι εί δ€θχιπ1:Εί;0ΐη ίεοίπιιΐδ ίΐεπ ρπηίΐε^ΐαπι νηιοιιΐςαο, πίΕπα 

ηοίΕΓΐ] ηοδίπ οππιίη&Κηηι, ααε ά&Η ίβοίππίδ άΐοίο οοηπΗίοπί, ρτοδοη- 

ύηνα ΙεΙοπ, άί£ί€Γ0ηάΕ 0ί; ρΓβδβπΐ&ηάα άίοΐίδ Εβδοΐαϋδ. [ ζ)ιΐΕ ρτορίΟΓ ] 

20 ΐΕΧΕαίπηίδ άΐςίο ποδίΓο ηοΐΕΠΟ ργο δοΐυίίοηο δΐΐΕ άιιοΕΐοδ ςαίηςιιβ ειιγϊ, 

Ργο ςιιοΐ&βί άΐοίοππη ρπυΐίβ£ίοηιιη ίπηηι §τΕΐοηιπι όίοίίδ Εβδοΐιιΐίδ, 

[το^Επίεδ] 0ΐΉίη0πΐίΕδ νοδίΓΕδ οίάοηα οοιηΠίΐοπί ρτοδοτο αιιηΗαχη εί 

£εϊιογ0Πι ροδδ0π<3ί 0χοη1;0Γ0 α άίοΐίδ Εβδοΐυίΐδ όίοΐοδ άαοΕΙοδ ςιπηςριο 

Ργο ςυοίΐδεί:, ηί 081: οςιπκη 0£ ίπδίυηι, αΐ άίοΐιΐδ χιοβίΉΤ ηοΐ&παδ ροδδίΐ: 

25 1ΐΕβθΓ0 ΠΓ0ΓΟ0ά0Π1 δΙΙΕΓΠ, ΠΕΠ1 1Π ΙΐΕΟ ΟΕΙΙδΕ ΟΟηίΐΙΓΕίίοηΐδ ΠΙΙΐΚοδ ΙαβοΓΟδ 

αάΐιΐδτιίΐ: 0ΐ ΕάΙιίΒϊίαΓαδ ©8* 0£ δΐιρεπηά© ρ1εο0ε£ ηοδ νβδίτΐδ Ιίίετίδ &άηϊ· 

3ΕΠ ΡΕΓΕ10 0ί Ο0Ϊ0ΓΕ. 

.. Οε1:6 ΟΙίΕηοο, άίε δοοηηάο οοΐιιβπδ 1454· 

ΒβοβρΙβ άίβ ν%3. οϋίιώ)·ΐί 8ν,ρνα$βνίρΙί. 
Νοία ηηοά ηοη /ιιίί αβββρίαία ηββ βχβαιία αΐβοΐιιϋο $υ,ρνα.3ονίρύ ΜΐηβΙί άβ 

Ρϋοϋ8, 3ηνϋ>η8 βοηίβηΐίδ χη ηχχαάαχη ΙίΙβτα δοΗρία ρβτ Ώοηχίηχηηι βί άοιηΐηιιηι 
οαρχίαηβηηι δηρταββΗρίο τβ^ίηιίηί Οιαηββ, βιιΐ άίβ οβίανο χηβηήβ οβίιώνίβ, ΙαΙίίβν 
ηιιοά άίβία α&δοίκίίο ηοη άβύβί Ηάύβνβ νΐξ/οτβηι ίη ρβΤ8θηαπι άίβίί ΜχηβΙΗ ηββ δίΐί 
άβϋβΐ ο08βνηανί ίρ8α χώεοίηΐίο αΐχηηο χηοάο. 

13 ρΓ6Γ0£αϋΐΐ6 διώρθωσα : -α&5 ό κώδιξ || 28 1454 διώρ^ωσα ( κατά την χρο¬ 

νολογίαν του έγγρ. Τ') : 1453 δ κώδιξ. 

Τ' 

Άμνήστευσις τοΰ Φραγκ Οτ&ά,οηίοο 
προς αμοιβήν τοΰ Άνδρ. ϋβ ΟΓ&βοίβ διά παράδοσιν συνωμότου 

1454, "Οκτωβρίου 1 

Άπόφασις τοΰ Ρέκτωρος Χανιών περί άμνηστεΰσεως καί άποψυλακί- 

σεως, κατά τους ορούς τής Ιπικηρΰξεως των συνωμοτών, τοΰ καταδίκου 

Φραγκίσκου Ογε^οπιοο, εις ανταμοιβήν τοΰ Άνδρέου Ο0 ΟτΕΟΟίδ, παρα- 

δώσαντος τον συνο^μότην ιερέα Παύλον Καλύβαν. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Α.8.ν. — Οιιοα άί Οαηάία 2: ΏιιβαΙί β ΙβΙίβτβ 
Ηόβνηίβ, ςυΕί:. 26 (1453 - 1454 ), όπερ δεν φέρει σελιδαρι'Φμησιν ( επιτάσσεται τοΰ Ε' ). 
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Νοβ Ιοίιμηηεδ Ττίαίδίτηο, ριο ΙΠαδίΓίΒδίπιο Ληο»Η ϊοιηιηιο νεηε- 

Ηί,πιηι τεεΙοΓ Οΐΐϊοεε, εί ΜαΓοαδ Οηίπηο, οοηδίΙΐαΓΪηδ, αΐδεηΐε 5ρεεί3- 

Ηΐί ά. ΚΓ3ηοϊδεο ΜαιίΓΟ, ίΐΐβίο ΙιοηοΓαΗΙΐ εοηδίΐίίκίο, ρϊορΙεΓ εηΐδ ιη- 

εοααΙεΒδεπίίαιη. νώτιεΓδίδ βΐ δΐηίϊΐιΐίδ ρΓεδεηίεηι ρμκιηαιη ιηδρεείυπδ 

5 εΐ αατϋίηώ ηοΐαπι &ώη^ εηιη, Ρ™ εχΙΪΓραηά.δ εΙ ΙτΒώεαηώδ 

2εε1εΓ3ΐίδ5ΪηιΪ8 ιεΜΙίΙιιβ εί οαρίΐίΐιιΐδ οοωαΓΒΐιοηΐδ, ςιιιι, νηα οαπι ιΐΐο 

άείβδίαητίο εΐ (ϋ^ϋοΐίεο Κοώηε δϊίίο νΐαδίο, εαρίΐε εΐ άαεΙοΓε ρπηει- 

ρ21ε εοταπι, ίπδρίΓαίίοηε άϊαΐτοΐίεα ΙετπεΓαπε ΡΓεδΐΗηΡδεΓαη1 [Γ3εί3Γε εί 

ίηθιιεεΓε ιεΐιείΐοιιειη εΐ οοπίιΐΓϊΙίοηβπι ιη Ιιαε ιηδίιία ΟιεΙε εοηΐΓ3 313- 

10 ΐαητ ί11«Βΐπ5ΒΪιηί Λ βΙοΓΪοδίδδί.ηί άαεμίίδ άοιώηϊ) νεηε1.3Γη», Μ^ηι- 

Κοηδ ά Βεηβάίειαδ νίΐαπ, ΗοηοκΜΗδ άιιο1ΐ3 Οιβίε, εΐ ειιΐδ οοηδίΐιιιηη, 

30 Μ3οηϊίίθ3δ ά. Ριαποίδοαδ Βοηο, ΙιοηοταΗΗδ οαρίίΒηεαδ Λιάειη, ίοτ- 

ΙΏ3Η ίεοεπιηΐ ςααηάΒΐη ρΓΟοΙααΐΒΐίοηειη δειι ετίΐοΐιιηι ριιΜιοαηι ναΜε 

ηεοεδδε εί ΒμΙηΙιεΓίιηΡίη 3(3 οοηίαδίοηείη εί εχίεΓΠΐίηϊιιηι Ιαίιηηι ηεςηΐδ- 

15 δίιηοΓϋΠΐ ΓεΒεΙίπιη, υΐ ρεηαπι οοηάίβΜΐη (1ε οοηιΐδδΐδ 1ιΐ3ηΙ, 3(1 εχειη- 

ρΐηιη εί Ιογγογοπι αΙίοΓΡίη, ςροά ςρίάειη εύίοίιιηι ηοΒίδ Μηδίηΐδδαπι 

ωΐ Βϋΐι ΙίΙΟΓίδ ρΓθΙΐοίΐ Μ3εηίίίοί Γε8ίπιίηίδ ΟιεΙε, (131.5 03ηΜε, ά.ε XV 

ηιεηδίδ δερίεηΛΗδ ηρρει άεοαΓδί, Γεοερΐί5 νειο <1.ε ΧνίΠΙ ε.ηδάεπι, 

Γε8ίδίΓ3ΐίδ ίη 1ϊΙ>γο 6ε δηοοεδδίδ οηηοείΐηπε ηοδ«ε 36 ίοΐ. 25 εί ρηΜι 

20 03ΐίδ ίη Ιοοίδ ρηΜίοίδ 6ίε ΧνίΧϋ Ριε6ίεΙο, ηΐ οπιηίΐιηδ εδδεί ηοΐαηι, 

ίηχΐ3 οοηϊίηεηΐίη 1ίΙεΓ3Γηιη άίοΐί Μ3Κηί£ίοί Γεειηηηΐδ ΟγοΙο. Ιη ?ηο 

αοί6ειη ε6ίο1ο δεη οπ6η ίηΙΟΓ *«3 Ιιοο οηρίίηΐηπι οοηί.ηεΙηΓ, νιάεΐιοεί 

α«ο6 8ί αΐίοηίβ, ύαηίΙα8 ρτο Ηοηίίοίάίο οο*ηιηΐ88θ ιη Ηαο ιηαηία Οβίβ, 

χιά ντο αΚο βχοβεβη η^χιε ίη άίβιη ρτβιεηΐβχη, εχοβρίο ρτο ΜίΟΒίηα- 

25 ηιεηΐο ηά ή βεββΐ αΐίςηή οοηώχηηαΙχίΒ αά ρβτάεηάχιιη ΜβηΙτηηι ηά 
ηιεχηύτα νχΐ 688βί δαηίίηδ άβ ίη$υ.1α ρηάίοΐα χιά βαβά οοηάεηαίχιζ ιη 
άβηατίο ’ά οαηβτΟχχΐΒ, ν,βΐ 8» βδδβί αϋ?ΐΜ8 χιά αΐκ/ηί, ρτο Ηοηκιάιο 
ηά αΐίαιιο Μίάχι ρετράταίο χΐΒ(ΐχιε ίη άί»,η ρτβεβηίβηι ηιβηηηίχιτ χιά 
άβϊβαηΐ Ιαηίτί ηεΐ οοηάβχηηατί αά ρβτάεηάηχη ,ηεχηΐτχιηχ χιά χηεηιϊτα 

30 «εί Ιχαηίτί άβ ίηβχιία ρτβάίάα αά ίβιηρχίΒ χιβΐ βοηάβηχηατι χη άβηατιο ά 
οατββτΆχιβ, ρτβδβηΙαΜΙ νίχιχιτη ίη /οτϋχιχχι άντηίηιί αΐκιχιβχη βχ Ιιιβ, ?«ι 

ΒχιηΙ ίηάβ αηηοΙαΗ χιβΐ ρηεβηΙαΜΙ άοχηίηίο βαρχιΐ χιά βαρύα βοχ·ηχη, 

Ιηηβ εί ίη βο βαβη Μβ ΙαΙίε χιά ΙαΙββ, φιί ρετ χηοάΟΒ ρτβάίβίοβ (αοιβηΐ 
άίάαχη ντβΒβηΙαΙίοηβη, ηοη βχββάβχιάο Ιαηχβη ηχαηβτχιτη βεχ, 8ΐί αίΐδο- 

3» Ιχιίχιε ίχιεί] αίχΜί α Ιαηο χιά ϊχαηίβ βί βοηάβηιηαΙχοηΦηΒ εχιρβηχιε 
βχ»ί·68δίδ βί ροεαίηΐ ΚΙχβτε βί ϊηρχιηβ αβ αεβχιχ-β βίατε εί ΗαΜατβ ιη οχηχη- 

61(8 ίεττίε βί Ιοβίβ Ηχιίχιζ ίηεχΛβ βί νΙΙτα Ιιοο ροδδϊί ΐ}χιίΙΜ εοτχιη, χιβ^χιβ 
αά ρηάΜηηι ηχιχηβτχιη εβχ, εχΙταΗεη α ίιαηο νηχιηχ αΐίιιτη· ύαηύηχη 
αεί εοηάβηχηαίαχη δβη βοηάβηιηαηάχιχη αχιί Ι,αχιίβηάχιηχ ρετ. ηιοάιιχη 

40 εχιρετίχια άεάαταίχιχη. Ιηδηρει ίη’ιίηά εμρίίηΐηπι] Ιιηιαδ ίεηοπδ, νι6ε!ι- 
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<*; Β,βΥη ψ’Μοά φήΐ'ώβΐ αΙΐιι§ βίηΪ8, &βιι ςιιβ νί$ ρβηοηα βηίη^βηηφιβ βοη- 

άιίΐοηΐΒ βχΐβίαί, ηΐίτα ΙΙΙο§, φιΐ 8υ,ρβηη§ άββίαναϋ 8ΐιηί ΐη βαρΐίιιΐΐβ ρνβ- 

άιΗΪΒ,βηί άαΜί ηβΐ άαδιιηί ΐη {οΗΐηγη άοηιΐηαίΐοηΐ5 αΐΐςηβτη βχ ίηβα- 

8βνΐρί%8 νΐηηιη ηβϊ βαρηί βΐιΐ8, ρο88ϋ ςηΐΐίδβί βοηιηι, ηοη βχββάβηάο 

45 ηηηιβηιηι 3βχ, Ιίδβνανβ α ϋαηο νηηηι αΐίιιιη δαηΐίιιηι ηβϊ βοηάβγηηαίηπι 

8βη ίχχηΐβηάηηϊ ηβϊ βοηάβίηηαηάιιηι ρβτ ιηοάιιηι φιΐ ΐη ρΗιηο βαρΐίηΐο 

άβηββ άββίαναίηιη 681, βί νΐίνα Ιιοβ ίΙΙβ ίαΙΪ8 ηβϊ ίαΐββ ρϊβ8βηίαηίβ8, ιΐ8({ΐιβ 

αά ηηιηβηυη 8βχ, άβδβαηί ίιαδβνβ άβ βαιηβτα οοπιηηΪ8 ρρβνρΐτα άιιββηία 

ρνο βρηοϊΐδβί βοηιηι ρνβββηίαηίΐηητ. Ρτείετεα νπηπι αΐίηά εαρίίηΐηπι ίαΐίδ 

50 ίεηοπδ, νκίεΐίεεί: Τίβιη β/ηοά <ριιίΐΐδβί β]ηΐ ρτβββηίαδϋ ΐη (ονίΐν/ιη άοπιΐ- 

ηαίιοηΐβ νΐιιηηι ηβΐ νΐηο8 ΐη[να8βνΐρίθ8 ραραίβ$, ραίβναβ, ρηβηιαίΐβοβ, 

8βη βαρηί ηβΐ βαρίία βοηιιη, άβδβαί Ιιαδβτβ ρνο ηηοΐίδβί ΙιηΐηΒΥηοάΐ ρτβ- 

ββηίαηίΐηηι άΐηΐβηηι ιιβΐ βοηιιΐηβίηηι, ηοη βχββάβηάο ηηηιβηιηι 8βχ, 

δβηβββΐα βί ρνβνοραίϊηαε άιιρΙίβαΙα8, άβ ηιιίδηβ βί ηιβηϋο ΐη ρηίαίΐοηβ 

55 νβδβΐΐηηι βί αΐίοηιτη ηοηιΐηαίοτηπι βί άβββνΐρίοηιηι βηρβηηβ. Οατηςαε 
86Γ Απάτεαδ άε Οτεείδ, εοηηΐίίο ιηεί, τεείοτίδ, ςηί ειπη δοε^δ δηίδ ρΓε- 

δεηίαηίί ίπ ίοΠίηηι ηοδίτηιη ραραίεηι Ραηΐηηι Οαΐίηά άε ΟΗαηεα, νηιιπι 

άε Γεβείίβηδ. άεδεπρίίδ ίη ετίάα δεη εάίείο δηρταδεπρίο, ργο ςηίδηδ 

ρΓΟΓηίΐΙαηίηΓ Ηεηείίεία εί ρΓετο^αίίηε άιιρΗεαίε, ηί δυρεπηδ εοηίΐηείητ, 

60 εοιηρατηίί εοταπι ρτεδεηίία ηοδίτα δηρρίίοαπδ ηηοά άε άηοΗηδ Ηαηίίίδ 

δεα οοπάειηηαίίδ, ςηοδ Πεεί δίΐή εχίταΒετε άε Ηαηο, νί§ΌΓε άΐοίε ρΓοεΙα- 

ιηαίίοηίδ, Γεηηίδίαίί εί ρεί^’ί νίΓαιη ηοίήΐεηι δεΓ ΡΓαηεΐδευηι ΟΓαάοηίεο, 

Ηΐίίπη δεΓ 3οΗαηηίδ, ΙιαΗΐίαίΟΓεπι Οαηάίάε, α εοηάειηηαίίοηε δεη Βαηο 

δίΒι άΆίο ργο Ηοηιίείάίο ρεΓ ειίΓη ρεΓρεΐΓ3ίο ίη ρεΓδοηαηι ΟεοΓ^ί] ΟεΙπϊ, 

65 ίιΐι] Μίεαείΐδ, νί1ΐ3ηί θε είια 03ΐεΓ§·ί, οΐίηι 1ΐ3ί)ίί3ΐοπδ ίη ε3δ3ΐί Οαίο 

ΟιοΓαίί, εχίΓ3ΐιί εί αί^δοίηί θεΙ^εΓε, ^χία ίεηοΓεηι ρΓοεΐ3πΐ3ίίοηίδ δειι 

εάίεΗ ρΓεά,ίεΐί, ευίιΐδ εχροδΐίίοηε εί Γεςιιίδίίίοηε 3ΐιάίία5 ίη εχεηιίίοηε 

ΟΓάίηίδ ηιαηάαίί δεη εάίεΐί ί30ίί ρεΓ άίείιιηι Μ. Γε^ίηιεη ΟΓείε, πιαηάα- 

ηηΐδ, άείεπηίηαηιυδ εί οηιηίίίΐΐδ ρΓεδεηίεπι ρ3§ίη3ηι ΐηδρεείυπδ εί αιιάί- 

(0 ΙιΐΓΪδ ηοίηπι ί3είηιηδ ςυοά, νίΓίηίε ρΓεδεηίίδ ρπηίΐε^ί] δεη Γηαηάαίί 

ηοδίΓΐ, ρΓείαίηηι δεΓ ΡΓΗηείδοηιη θΓ3άοηίοο 3ΐ3δο1ηίηιηδ εί εχίΓαΙιίπηίδ 

3 εοηάεηιηαίίοηε δεη Ββπο δί5ί ά3ίο ργο Ιιοηιίοίίϋο δηρεπυδ εχρΓεδδο, 

ηοη εηίε ίηηιεη 1:οε εχεεδδπ 3δδ3δδίη3ίοπο, ίία ςηοά άείηεερδ ίρδε δεΓ 

ΡΓαηοίδαιΐδ ροδδίί ΗΙ^εΓε εί ίπιρηηε 30 δεεϋΓε δίΕΓε εί Η3ΐηί3Γε ίη οηιηί- 

75 Βηδ ίεΓΠδ εί Ιοείδ Ηηίηδ ίηδηΐε, 1)3ηο δίΜ άαίο, ηί δηρΓα, ηοη ο^δίαηίε 

εί εείεΓα. Ιη Ιίθεηι εί ΙεδΙίηιοηίηιη ρΓοηιίδδΟΓηηι ρΓεδεηδ ρπηίΐε^ίηηι 

ΙΠιεΓαίίοηίδ εί αίοδοίηίίοηίδ 5Ϊ1οϊ ίίεπ Γηηηά&αίηιυδ εί δίξ-ίΐί ηοδίΓο Βεαίί 

Μ3Γεί ίη ρεηδίοηε Γηηηίπ ίη εο ηοδ ρΓορΓί]δ ΓηαηίΒηδ δη^δΟΓίΒεηίεδ. 

ΐ Ιοίιαηηεδ ΤΓΪηίδ3ηο, ΓεείοΓ ΟίίΒηεε, (Ιε ηιαηη ιηε3 δΟΓίρδί. 
80 | Ε£θ Μπί-εηδ Οαίπηο, εοηδϋί3πηδ ΟΗαηεε, ηιαηη ηιεα δεπρδί. 

ϋαίε Οΐιαηεε, αηηο άοηιίηϊ ΜΟΟΟΟΙ,ΙΠΙ, πιεηδε οείο^Γΐ, άίε 

ρπηιο, ίηάίείίοηε ίεΓίϊα, πιαηη πιεί Ρείπ Μαχίηιο, ηοίαπί ΟΓίπιίηαΙίηηι 

εηπε ΟΗαηεε. 

5 ίτ&άίθ3.η(ϋ3 ό κώδιξ (αντί ίπΕίάεηάίΒ' ή διορθωτέον ίηιαάαπάίδ ;) || 8 ΐβηιε- 

Γ&Γίε διώρθ-ωσα : ίειηαΓ- ό «ώδιξ || 45 προ του 3 5αηο, είχε γραφή 35 αηηο, οπερ 
επειτα διεγράφη υπό του άντιγραφέως )| 77 πρό τού 5Ϊ£ί1ί είχε γραφή 5Ϊη£α1ί, οπερ 
ακολούθως διεγράφη || 79 πρό τοΰ τεείοτ είχε γραφή άε ιπαπη, οπερ επειτα διεγράφη 
|| 83 πρό τοΰ οιιπβ είχε γραφή ΟΙίαη, οπερ είτα διεγράφη. 

Ζ' 

Συγχαρητήρια του Δόγη τής Βενετίας 
διά την πάταξιν τής έπαναστάσεως τοΰ Σήφη (Βλαστού) 

1454, ’ Οκτωβρίου 4 

Επιστολή τοΰ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δοΰκαν τής Κρήτης, συγχαί- 

ρουσα διά τά υπό τοΰτου καί τοΰ Ρέκτωρος Ρεΰΰμνου ληφθέντα μέτρα προς 

πάταξιν τής συνωμοσίας καί έπαναστάσεως τοΰ Σήφη καί των συν αΰτφ, ιδίφ 

δέ διά την εκστρατείαν τοΰ Στρατηγοΰ Κρήτης εις Ρέθυμνον. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Α.3.V. — Όηοα άχ Οαηάία 2: Όηοαϋ β ΙβΗβί'β 
νΐββυηΐβ, ςυ&ί. 27 ( 1453 - 1454), φ. 35ι\ 

Ρταηοίδοηδ Ροδοατί, 061 §:Γαΐία άηχ νοηείίαΓηηι βί βείετα. 

ΝοΗίΗΗηδ εί δαρΐεηίίόηδ νίτίδ Βεηεόίείο νΐοίητί, άε δηο ηιαπάαίο 

όηεΗε, εί εοηδίΗαπίδ δηίδ αο Ρταπείδεο Βοηο, εαρίίαηεο Οτείε, ίίόεΙίΗηδ 

άίΐεοΐίδ δαίηίειη εί άίΐεείίοηίδ αίίεείηπι. 
δ ϋεΐαίε ηοΗδ δηηί Ιΐίίετε νεδίΓε, εχ ηηίόηδ αε είίηιη εχ.ΐίίβπδ τε- 

σίπιίηίδ ηοδίτί ΚείΗΐηιί, θίδίίηείε εί ραΓίίεηΙατίίεΓ ίηίεΐΐεχίηιηδ ηερίιαη- 

θηπι εαδηπι οοηδρίταίίοηίδ εί τεΗεΙίοηίδ, ςηαιη ηεηηαηι ίΐΐε ν^ίρΚίηδ 

εητη δεηηαείΗηδ δηίδ εοηίτα ηοδ εί δίαίηηι ηοδίτηιη ηιαεΙίίηαΓί εδί εοπα* 

ίηδ. Οηε τεδ, είδϊ αηπΗηδ ηοδίπδ ηιηΐίηηι ίηίεδία ίηεπί, εηιη ίαηιεη, 

10 αηίοτε άεο, ίηίετηεηίεηίίΗηδ είίαηι Ηοηίδ εί δοΐίείίίδ ρΓοηίδίοηίΗηδ ίαείίδ 

ρετ νοδ εί ρετ Γβ^ίηιεη ηοδίτηηι ΚείΗηηί, ορίαΐηηι ίίηεηι ίηετίί εόη- 

δβοηία, ναΐόε Ιείαίΐ δηηιηδ. Νεο ρτο οηιηίΗηδ Ηίδ, φηε ίη τε ιδία ίεείδίίδ, 

νοδ δαϊίδ ροδδηηιηδ οοππηεηάαΓε εί δρεείαΙίίβΓ ρτο ρΓοηίδίοηε Ιαεία 

οίτεα αεεεδδηπι νεδίτί εαρΐίαηεί, εητη Ηοηα εοηαηιίίίηα, ηδηηε ΚείΗΐ- 

15 πιηπι, νί ίΙΙοΓηηι ρεΓίίόοΓηηι Ηοιηίηηηι πια1ί§·ηίΐαίί οεοηΓΓεΓΓεΙητ. Εί 

ρηαηιηηαπι ρείδηαάεαιηηδ ηοΗίδ ρηοά, ρτορίει- ]ηδίίείαπι ίαείαιιι εί 
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ίίεηάαιη εοηίπα ρτΐηείραΐεδ, δΐεηίί εΐίατη νίάεαηιιΐδ 6556 ηιβηΐίδ νεείτε, 

φιι&ηι εΐίαιη ρτορίετ αΐίαδ ρτοιιίδϊοηεδ ίαείαδ εί ίίεηάαδ, Γβδ ηοδίχαδ ίη 

ΠΙα ίηδίιίει ςαΐείε εΐ ίίάεΙΐίεΓ ριτοεεδδΐΐΓΣΐδ, ΐαηιεη άε Ιιίδ, ςαί ίη ροείεππη 

20 δΐιεεεάεηί:, αε άε εοηθΐείοηίίηΐδ ΠΙπίδ ίηδηΐε ηοδίτε, εοηίεηΐί εππιιΐδ ίη 

ροδίεηαηι νεδίπδ Ιίΐεπδ Ηεπ εετίΐοτεδ. 

ϋειίε ίη ηοδίΓο άηοαίί ραίειαο, άίε IIIΙο, πιεηδε οεΙοΙίΓε, ίηάίεΐ. 

III® ΐ454· 

Εβοβρίβ άΐε XXV}. ηοηβηιύνίβ 1454. 

Η' 
Αποφάσεις του Συμβουλίου των Δέκα δι* επικηρύξεις συνωμοτών, 

αμνηστίαν εξόριστων καί άμοιβάς καταδοτών 
1454, Νοεμβρίου 13 

Έξ αφορμής τής έν Ρεθύμνφ και Χανίοις έπιχειρηθείσης έξεγέρσεως 

τού Σήφη Βλαστού και των συν αύτφ, έλήφθησαν υπό του Συμβουλίου των 

Δέκα αί ακόλουθοι αποφάσεις: 

α') (στ. 1 *50). Ή έπικήρυξις θά τηρηθή αμετάβλητος. Εις τούς έπι- 

κεκηρυγμένους θά δοθή δεκαπενθήμερος προθεσμία προσελεύσεως. Των άπαλ- 

λαγέντων τά ονόματα νά έπισημανθώσι. 

β') (στ. 51-70). Οί άπαλ,λαγέντες νά είσαχθώσιν έκ νέου εις δίκην, 

μετά οκταήμερον παραπλανητικήν ελευθερίαν, περί δέ τής τύχης των έκ του 

οίκου Καβαλλαρίκη νά συσκεφθώσι μεταξύ των οί Ρέκτωρες (πρότασις τοϋ 

Ματίη Οεοτ^ίο, ήτις δεν εγένετο δεκτή). 

γ') (στ. 71-105). Άπαγόοευσις επί πενταετίαν τής χειοοτονίας Κρη- 

τών ιερέων* μετά ταύτα αι άδειαι χειροτονίας θά παρέχωνται μόνον υπό τού 
Συμβουλίου των Δέκα. 

δ') (στ. 106-130). Οί εξοριζόμενοι κακοποιοί (εξαιρέσει των δολοφό¬ 

νων και των επαναστατών) δεν θά άπελαύνωνται τής νήσου, αλλά θά εκτο¬ 

πίζονται άπ?ιώς από τής περιοχής αυτής, ένθα διέπραξαν τό αδίκημα. 

ε') (στ. 131-139). Αύξησις τής αμοιβής τής επικηρύξεως τού εξόρι¬ 

στου από πάσης βενετικής κτήσεως Γεωργίου Θερειανού. 

ς') (στ. 140-156). Απαλλαγή τού πληθυσμού τής Κρήτης των έκ 

τού πολέμου εισφορών μετά τό τέλος τού προσεχούς Φεβρουάριου. 

ζ') (στ. 157 -169 ).Έκπλειστηρίασις τής κατασχεθείσης περιουσίας των 
συνωμοτών, εξαιρέσει τής προικιρας. 

η') (στ. 170-213). *Αμοιβαί εις τούς δύο καταδότας τής συνωμοσίας, 

ήτοι τον ιερέα Τωάννην Λίμαν (1000 ύπέρπυρα έτησίως εις αυτόν καί τούς 

κληρονόμους του ή παραχιόρησις τών προσόδων των δημοσίων κτημάτων εις 
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τά χωρία Πατσώ και Λαγκά, άδεια νά όπλοφορβ καί διατηρή τέσσαρας σωμα¬ 

τοφύλακας, άνάδειξίς του εις πρωτοπαπάν Χάνδακος, άμα ως χηρεύση ή θέσις, 

παροχή εις τούς μέλλοντας υιούς του καί είς τον αδελφόν του Νικόλαον Λί¬ 

μαν τού δικαιώματος τής συμμετοχής εις τά προνόμια και αξιώματα των 

Κρητών πολιτών) καί τον Άνδρέα Νί^το (α! αύταί σχεδόν). Πληρωμή εις 

έκάτερον 50 δουκάτων δΓ έξοδα επιστροφής των εκ Βενετίας. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοϋ Α.δ.ν. — ΟοηΒΐ^Ιΐο Χ· Μίεϋ, τβ£. 15 ( 1454 - 

1459), φ. 25ν-27ν. . , 
Μετάφρασίς του είς τήν γαλλικήν (άνευ ένδείξεως τής πηγής, τεμαχισμένη μετά 

παραλείψεων και σφαλμάτων) έδημοσιεύθη υπό Ο. Κ έ Γ ο £ ιΐ 3. δ,^εδ νΐ&δίο,^σ. 

45- 49 ( τών α’ - γ’ = στ. 1 - 105 ), 75 -76 ( τών ς' - ζ' - στ. 140 -169 με μονήν την 
ήμερομηνίαν 13 Νοεμβρίου) καί 65-66 (τοϋ η' = στ. 170-213, άνευ χρονολογίας 

καί άσυνδέτως). 

13 ηονεπιβπδ 1454 

δετ Οεΐ&νίδπυδ ν&ΐεπο 
3ετ ΡεΙπίδ Μοζ&ηΪ£θ 

^'οχτα Ρ6Γ Κείπιεη ΟγεΙε εΙ Κείΐιίιηί, εΙ Εΐώηι ίη Ρ3γΙε Ρεγ Γεβϊπιεπι 

Οαηεε, άαΐμ £αεπί εκΐιιίδμίίο ηοδίτο άοαπηιο άε τεΐιείΐίοηε ΙεηίζίΆ ρετ 

8ί££ίιιπι νΐαδίΐιο εί δΐιοδ δεηηαεεδ τεβείΐεδ εΙ άε ρτοεεδδΛηδ £οΓηια1ΐδ 

δ εοηΐτα εοδ εϊ άε .μίδΐίεία εχεεαία οοηΐτα αΐϊςηοδ εοταπι έ£ άε Ιαίεα 
ριιβίίεε ά&ϊΆ αΐίςμπβιΐδ ρτίποίραίι^ηδ, ηοηιίηαΐίδ ίη ρΓοεΙαπηιΙιοηε ίαεία 

ρετ ίηδηΐ3ηι, ε£ άε α5δο1ηίίοηε αΐίοπιηι εχ τεδρεείίβιΐδ -Ά\\^Άίί5 εί άε 

3ΐίίδ ρτοαίδίοηΛαδ £&ε£ίδ οεεαδίοηε ρτεθΐεία, δίοιιΐ; Ιεείηιη •■681 ,ιρδί 

εοηδίΐίο, " ' " . ... 
10 ναάίΐ ρατδ ςαοά τεδροηάειιίαΓ τε^ίππηί ΟτεΙε εΙ δίπιιΐιίεί· τεβίηιιηί 

ΚεΛίηιί αυοά ίηίεΐΐεχίτηηδ οηιηία δΐιρΓαδετίρ^, άε φηΛαδ άεάεταηΐ 
ηοΒοΐαπι ηοδίτο άοχηίηίο, εί Ιαηάαιηηδ αηίάεαηηιιε ^εεηιηΐ, δίαΐηεηιηΐ 

εί; οΓάΐηαηεηιηί; εί ρΓοηίάεηιηΙ; δηρετ ρτειίίεΐιίδ εΙ είτεα ρτεθίεΐα εί εοτη- 

τηεηάαιηιΐδ δαρίεηϊίαιη δΐιαιη. δεά ίηίεΐΐί^εηάο ηηοά τε§;ίΐηεη Οτείε ίεειί 

15 ρηβΐίεειπ εί άατε Ιαίεαηι ΧΧνίΙΙΙ Ιαϊοίδ ε[ οείο ραρμίΛιΐδ εί άηο5μδ 
ρπεηπιαίίείδ Ιοηηιιειπι ρπηείραΐίοπ^αδ εί τεΐΐαποδ οηιηεδ ^5δθ1ιιιΐ. ΕΙ 

τε^ίιηεη Κείΐιίηή, εχαηιίη&Βδ ρτοεεδδΛιΐδ εΙ ΙεδΒόαδ, Εα5ηι1: οριηιοηεπι 

ηηοά αΐίφηί άε Πΐίδ, φαίόιΐδ άαϊμ £ηίΐ Ιαίεα, εταπί ^δοΐαεηάι εί αΐΐφΐι- 

5ηδ εχ ίΐΐίδ, φηί αΒδοΙηίί δηηί:, 6Γ34 άαηάα ίαΐεα, <μπα ΙιαδεΒαΙητ ιΐΐοδ 

20 ίαίδδε άε ρΓίηείραΙίοΓίόιΐδ, αιιείοπίαίε ίδίΐιΐδ Οοηδίΐι] X εΐ αάάιίιοηΐδ 

5εΓΪ5οί;ιιτ άΐεΐίδ Γε^ίηιίηί^ηδ φηοά ρτοείαηιαίίο, ηηε ρετ ιρδα τε§;ιηιιηα 

ρη51ίεε £αεΐα εδί, νοίαηιιΐδ φιιοά άε5εα{; ίπηίοΙα^ϊΙίΐεΓ ούδετημπ ηεε 

αΐΐςαίδ αΐίιΐδ νΐΐτα ηαιηεηιηι αάάαίητ, ηεε αΐϊίΐιπδ <1ε ηοπιίηαΐΐδ ίη ρΓΟ- 

εΐαηι&ΐίοηε εί Ιαίεα εαηεεΙΙεΙιΐΓ, 56(1 ρτο αιιείοίχΐαίε ηοδίπ άοηηηΐ) εί 
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25 οοηδίΐι] άεοεηι απη αάάίίίοηε ραΜίεείηΓ ρεΓ ρΓεοοηεδ οοηιαηϊδ ίη οίηί- 
ίαίι&ηδ, οαδίεΐΐΐδ,.οαδδαΐίβηδ εί ίη ίοία ίηδηία, ςηοά ίίΐίδ ΧΧνίΙΙΙ Ιαίοίδ 
εί ι11ΐ5 οοίο ραραί&ηδ εί ίΐΐΐδ άηοβηδ ρηεηπιαίίοίδ, ςηίβηδ άαίαίηίί ίαΐεα, 

ΓεηιοηείηΓ 3 ρεΓδοηα δηα ίαΐεα ΡΓεάίοία ρεΓ άίεδ XV ίαηίηηι εί Γβηια’ 

ηεαηί 3ί)δςιιε ίαΐεα αά ίηςηίΓεηάηηι. Ιη ςηίβηδ XV άίεβηδ, 3ί δε δεηίίηηί 
30 ιηηοοεηίεδ εί δίηε οη1Ρ3 ρΓοάίίίοηίδ ρΓεάίοίε, ροδδηηί δε ρΓε5εηί3Γε 

εοΓ3ΐη άαοα, οαρίίαηεο εί οοηδίΐίαπίδ Οτείε εί ίαοεΓε 5ΐΐ3πι εχοαδαίίο- 

πεηι εί Γε§·ίηιεη αο οαρίίαηεηδ θείε ίαοίεηί ίΐΗδ ]αδ εί ]η5ίίοίαηι. Εί 

Ιιοε £ίί, νί ηΐίςηίδ ηοη ]ηάίοείηΓ, ηίδί ρπηδ αηάίαίηΓ, νεηιηι εχ ηηηο 
511: ΟΆρίητα ςηοά ΠΗ εχ δηρΓαδοπρίίδ, ςηί ηοη οοηιραΓεΒηηί ίηίΓα άίοίοδ 

35 XV άίεδ, Γειηαηεαηί 5η1) δεηίεηίία, ςηε «Μ άαία εβί. ΙΙΙί ηηίειη ςηί 
εοπιραΓεάηηί αηάιαηίηΓ εί ίηίε11ί§-3ηίηΓ εί άηοα, ε3Ρίί3ηεαδ εί οοηδί- 
1ΐ3πί, ρεΓ ίΓεδ εοΓαηι οοηοοΓάεδ, αηάίίίδ ορίηίοηίάηδ αΐίοηπη Γεοίοππη, 

ίαοιαηί ]ηδ εί ρδίίοίαηι. Οείεηηη Πΐί, ςηί 3ΐ)5ο1ιιίί δηηί, είί3ΐη αηοίο- 

πί&ίε ΐδίιαδ εοηδίΐί] 3ΐ)δο1η3ηίιΐΓ, δεά ςηία ηοη δαηί ροηεηάί ίη οΜίηίο- 

40 ηειη, Γεδρεοίη οίίιοιοπιιη εί 1)εηείίοίοηιηι εί οηδίοάίαΓηηι 30 είΪ3ηι Γε¬ 

δρεοίη ηιηΙίαΓπηι τεπιπι, ςηε ροδδεηί οοοηΓεΓε, ιηαηάείυΓ Γε^ίηιίηί 
^Γείε, Κείΐιίηι] εί Οαηεε ςηοά ηοηιίη3 οηιηίηηι ΠΙοΓηηι, ςηί ίη οηιηί- 
ιΐδ δεπρίηπδ ρΓοεεδδΐιηηι ίοΓηιαίοπιπι ςηοηίδΐηοάο ηοιηίηαίί δπηί, 

ερε3ηί ηοίαπ εί δοπβί αά δίη^ηΐηηι ίη 1ίΙ)Γο ρεΓ^αηιεηο Ργο ηιειηοπα 
45 ίαηίηηι, εί ίεηεαίηΓ ί3ΐίδ Η6εΓ ίη οαηοείΐαπα θείε, νηυδ ίη οαηοείΐαπα 

Οαηεε ρί νηιΐδ ίη οαηοείΐαπα Κείίητί, 5ηί) εΐ3ΐιίΙ)ϋ5 τεείοπιπι εί άηοα 
εί ςυίΐίΐίεί τεοίοΓ ίη δηο Γεοεδδη ριεδεηίεί ίΐίαιη εί δοπρίηΓαδ δυοοεδδοΓί 
δηο, υί δεηιρεΓ νίάεπ ροδδίί (1ε ςυίΐχΐδ οοηίίάεηάηηι δίί εί άε ςηίβηδ 
δηδρίοαηάηπι εί νηη5 3ΐίυδ ιηίίί3ίηΓ οοηδίΐίο άεοεηι. 

ϋε ρΕΓίε —9 — 10-9 — 12 — 11 — 11 — 13 

5εΓ Μ3πηιΐ5 ΟεοΓβίο, οαρυί 

(φ. 26γ) . Ωηοηίαηι Γεριηεη 0Γείε ίεοίί ρπΜίοαπ εί άαπ ί3ΐε3ΐη αΐίςη&αδ 
ρπηοίραΐίβαδ εί αΐίοδ αβδοΊπίί εί τε^ίηιεη Κείΐιίηι], εχαηιίηαίίδ ρΓοοεδ- 

δΐΐιυδ εί ίεδίΐΒυδ 3ηίε οπάαηι εί ροδί οπάαηι, ςηί ηοη εΓ3ηί ίη ηοίίεία 
τερηιίηίδ ΟΓείε, Ηηΐιεαί ορίηίοηειη <ιηοά αΐίςηί εχ ίΐΐίδ, ^η^1)α5 ά3ί3 

55 £αίί ί3ΐεα, εΓαηί 3ΐ)δο1ηεη<Ιί εί 3ΐίς[ηίΙ>η5 εχ ίΐΐίδ, ςηί 3ΐ)5θ1ηίί δηηί, εΓ3ί 
άαηάη ίηίεα, ςηοηίηιη Ηα1)εΙ)3ίηΓ ίΐΐοδ £ηίδδε άε ρπηοίραΐίί,ηδ, αηοίοΓί- 

ίηίε ίδίίηβ οοηδίΐί] ηΐ3Π(1είηΓ άίείίδ τεοίοπ^ηδ ςηοά άε 5ηΡΓ35θπρίί8, 

αηί 3ΐ)δο1ηΙί δηηί, νίδίδ δοπρίυπδ ρΓεάίοίίδ εί άϋί^εηίεΓ εχ3ΐηίη3ίί5,’ 

ιηδίηιηΐ δε ίηίε11ί§·3ηί εί άε δηρΓ35θπρίί5 εο^ηίίίδ ΡΓίηοίΡ3ΐί1)ηδ ί30ΐ3ηί 
60 ^δ. 3εά ηε ίεηε3ηί δε (Ιεοερίοδ ρΓορίεΓ οήάαπι, ςηί ΠΙοδ οιηηεδ §εηε- 

Γηΐιίετ 3ΐ)δο1ηίί, θεί)ε3ί άιοίυπι Γθ§·ίπιεη άβτε ίεΓπιίπηπι άίεΓυηι οοίο 
ιΐΐίδ ί3ΐί!)ηδ δεοηπί3ίίδ εί ΗΒεηηίίδ, ςηοά ηοη εηρίεηίηΓ, δεά ρΓείεπίίδ 

Συλλογή βενετ. εγγράφων περί τής συνωμοσίας Σήφη Βλαστού { 1453 - 1454 ) 217 

ίϋίββαδ οείο, ίηίεηάίί ρηΓ^αΓε ίά ςηοά 1ΐ3ΐ)είαΓ οοηίΓη ίΐΐοδ, δεά άε 

03η3ΐ3παί5, ςηί ρεΓ ρΓΪηιηιη ρΓοεεδδηπι ηοηιίηηίί ίηεΓηηί ρΓΐηιί, Ιίοεί 

65 δηηί 3ΐ)δθ1ηίί, άεΐιεηηί τεοίοΓεδ ίηδίηιηΐ δε ίηίεΐΐί^επάο ρΓοηίάεΓε 3ά ίά 

<}υοά ίΐΐίδ τεοίοπίιηδ νίάεΐιίίηΓ εδδε δεεηΓίηδ ργο δίηίη ηοδίΓο, νειτηηι άε 

ϊΐΐίδ, ςηί ρη1)1ίο3ίί δηηί οηπι ία1ε3, εδί ίη ορίπίοηε οηιη δοοί]δ. 

ϋβ ρ3Γί£ — 3 

ϋε ηοη — Ί — 9 — 10 — 9 — 9 — 9 5 

Νοη δΐηεεΓΪ 7 — 6 — 6 — 5 — 5 — 5 — 7 

ι 
3ετ Οί&ηί3πνΐ8 ναΐεπο 
3ετ Μίΐηηηδ ΟεοΓ^ίο 
3ετ Ρείηΐδ Μοζαηί^ο 

0&ρίί3. 
ΟείεΓηηι ςηία εΙαΓε νίάείηΓ ραραίεδ £ηίδδε ηι&§'Π3πι 03η53Πΐ ίδίίηδ 

ρΓοάίίίοηίδ, ςηΪ3 £ηΙ)Γίο^ηεΓηηί 1ίίεΓ3δ £α1δ^δ ΙηιρεΓαίοΓίδ εί 3ΐΐ3 ιηα1ί3 

ηΐ3ΐ3 ΡΓ3ΐίεαηεΓηηί εί Ηηίηδπιοάί ραραίεδ οοηδεΓηαίοΓεδ δεοίε ΟΓεοο- 

ταπι ίηεΓηηί δεηιρεΓ ηΐ3§:η3 03ηδ3 ηιαΙοΓηιη ίη ί11& ίηδηΐη, οΓάίηείηΓ 

75 ςηοά. 3Γηοάο νδςηε 3ηηοδ V ηΐίςηίδ ηοδίεΓ δηΐιάίίηδ ηοη ροδδίί εοηδε- 

0Γ3ΓΪ ραρα ηεε ηΐίςηίδ ρ3Ρ3 άε εχίΓη ίηδηίαηι ροδδίί νεηίΓε 3ά δίαηάηιη 

εί οίίίοίαηάηηι ίη ίηδηΐη, δηΐ) ρεηα Ο ίρεΓρεΓΟΓηηι εί δΐαηάο 3ηηο νηο 

ίη 03ΓεεΓε εί εχίΐί] ίηδηίε. νεΓηιη, ηε άίείί ραρηίεδ ηιηΙίίρΙίοεηίηΓ, ίηιο 

άίπιίηηαηίηΓ εί ΓεάηοαηίηΓ ηά ηηιηεΓηιη οοηηεηίεηίεηι, ΟΓάίηείηΓ ςηοά, 

80 δί ςηίδ ίΠοΓηηι Ρ3ρηίηηι, ςηί ηηηο δηηί, άεοεάεΓεί ηεΐ άείίοεΓεί, ηε ίηίε- 

τίηι 0353ΐε Γεηΐ3ηε3ί 3άδςηε ρηρ^, τε^ίηιεη Ιοεί ρΓοηίάεηί εί άεί Ιίεεη- 

ίΐ3Ώΐ ςηοά άε ίΐΐίδ 03δ3ΐί1)η5, ίη ςηίΐιηδ ΓεροΓίεηίηΓ εδδε ραραίεδ ρΙηΓεδ 

νηο ηεΐ άηοΐιηδ, πιίίίηίαΓ νηηδ αά ίΐΐηά 03δ^1ε, ςηοά εδδε ΓερεΓίείηΓ 

δίηε ρ3Ρ3ίε. ΡΓείεΓίίίδ 3ηίεηι ηηηίδ ςηίηςηε, δί εηδαΐίδ, ςηε ρΓεδεηίίαΙί- 

85 ίεΓ 1ΐ3ΐ)6ηί ραΡ3ίεδ ηοη τεάηοί3 εΓηηί αά νηηηι ρ3ραίεηι Ργο οαδαΐί, 

ηηί ηά άαοδ Ι3ηίηηι ]ηχί3 ηιηΐίίίηάίηεηι ρορηΐί ίη 03δ3ΐί εχίδίεηίίδ, 

άε1)ε3ί άίοίηδ οίάο δεΓη3Π είίηηι νδςιιε ςηο νηηδ ρ3ρα ίαηίηηι ργο 

0353ΐί 3ηί άηο ί3ηίηηι τεάηοεηίηΓ, ςηηηάο ηηίεηι τεάηείη εΓηηί οπιπία 

03531Ϊ3 3ά νηηηι ρηραίειη ηηί ηά άηοδ, δί νίάεΐιίίηΓ τε§;ίηιίηί ςηοά 

90 τεδρεοίη πιη§:ηί ρορηΐί εδδε άεΐιεαπί άηο, ίηηο, δί αΐίςηίδ ραρη άείεοεπί 

ςηοηίδηιοάο, ςηίοηηιςηε νοΙηεΓίί οοηδεοΓαπ ρηρη, δί νεηεΓίί νεηείίηδ 

οηηι Ιίίεπδ τε§:ίηιίηίδ Ιοοί, 5ηΙ) ςηο ίηεπί Ηηΐιίίηίίο δηη, ίηοίεηίίάηδ 

£ίάεηι ηοδίΓο άοπιίηίο άε δηη Ιε^ηΐίίηίε ηά δίηίηηι ηοδίΓηηι εί άε οηδαΐί 

άε ςηο ρηρη άείίοίί, ΗηΗίη Ιίοεηίίη 3 ηοδίΓο άοπιίηίο εί οηρίίίβηδ εοη- 

95 δίΗ5 άεοειη, ςηί ρεΓ ίεπιροΓη εΓηηί, ροδδίί ϊγο ηά Ιηοίεηάηηι δε εοηδε- 

(φ.2βν) 0Γ3Γ1 εί ροδί ηιοάηιη [ ΪΓ0 αά οε1ε1)Γαηάηηι ίη ίηδηία εί οαδαΐί, ν!)ί άείί¬ 

οεΓεί, εί αΙίίεΓ ηοη. Εί αάάαίηΓ ίη οοηιηιίδδίοηε οηιηίηηι ΓεοίΟΓηηι εί 

οοηδίΙίαΓίοΓηηι ίηδηίε ςηοά άε οείεΓΟ νΙίΓα ίΐΐοδ, ςηί αά ρτεδεηδ δηηί ίη 
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ίηδαΐα, ηεαιίηεηι άε ηοαο εχειτεεΓε ρεπηΐίί3ηί οίίίείαηι ρηραίίδ, ςαί ηοπ 

100 ίιαβεαΐ 1ίίεΓ3δ ηοδίπ άοηιίπίί εαιη εαρΐίίβαδ εοηδίΐί] άεεεπι, δα!> ρεπά 

(ΙαεαίοΓηπι εεηίαηι ρι*ο ςριοΐίβεί ρ3ρ3ίε, ςααηι εχί^αηί δίηάίεί πεί 
3<3αοεαίθΓεδ. 

Οε ρ3τίε — 14 
1>ε ηοη — 4 
Νοη δϊηεεπ — 7 

ΐ3 ηοαειηβπδ 
86γ Οοΐ&νϊηηηδ ν&Ιεπο 
8εγ Μ&πηυδ Οεοι^ίο 
8ετ Ρείπΐδ Μοζδηϊ§;ο 

Οαρΐία 

ΙηδπρεΓ, ςριία ΙιοηιίοίάίαΓ^ εί ίαΓ6δ εείεπςαε βαηΐίί ίη Ιιαίπδπιοάΐ 

Γεβείΐίοηε ΙαεΓαηί νοε3ίί εί, δίεηί οιηηεδ, ηαί ίαεΓαηί ΓεείοΓεδ ίη ίΐΐα 

ίπδαί», 3££ίπιΐ3ηί, ίιηροδδίβίΐε 651: εχρεΙΙεΓε Ιιηίαδίηοάί Ιιοηιίηεδ εππι 

110 νχοιϊβαδ εί £ί1ί]δ εχ ί3ηίο εΪΓεηίία, ςααηίαδ εδί ίηδαΐα θείε, εί νίίΐε 

δΐί ί&εεΓε ρΓοηίδίοηειη δπρεΓ Ηαίηδίηοάί &3ηίίίδ, ςαί δίί νίίΐίδ ηοδίτο 

άοπιίηίο εί είίαηι νηίαεΓδίί3ΐί 1ΐ3ΐ>ίϋ3ηίπιιη ίη (Ιίεία ίηδίιία, ΟΓάίηείαΓ 

ςηοά οιηηεδ Τ^&ηίϋ, εχεερίίδ βαηίίίδ ργο 3δδ3δδίη3Π3 εί Γεβείΐίοηε, 

άεεείεΓο ηοη βαηίαηίηΓ άε ίοί3 ίηδηία, δεά ΐηίε11ί£3ηίαΓ εϊ δίηί Ιχιηίίί 

115 δοΐηηι ιηοάο άε εΐαίίΕίε εϊ άίδίπεία, ίη ςαο εοηπηίδεπηί ηααΐείίείαιη, 

εί άε άεεεηι ηιίΙίΕπβαδ ρΓορε ίΐίηιη άίδίποίυπι, ίη ςαο ίεεεπηί ηιαίαπι. 

Εί δί εΓηηί Ιοαηϊίί ργο Ηοιηίείάίο, δίηί είίαιη Βαηίίί άε ί1ΐ3 ίειτ3 εί 

άίδίπεία, ίη ςαο ηαίαδ εδδεί Ηοηιο ιηοΓίααδ. νεΓυπι ίαηιεη, ηε Ιιαίαδ- 

ηιοάί βαηίίί ίΓ3η£3ηί εοηίίηε ηεε δε Γεάαεαηί ίη ίεπδ, άε ςαίβαδ Ιιαβε- 

120 βαηί εχίΐίαιη, οΓάΐηείηΓ ςαοά ςαίεαη<ιαε Γερεπεπί αΐίςιαειη βαηίίαπι ίη 

ΠΙα ίειτη αεί Ιοεο αεί εοηίίηίο, άε ηαο επί βαηίίαδ, δί εερεπί αεί ίηίει·- 

ίεεεπί ίΐΐαηι, ροδδίί εχίηιεΓε δε άε βαηηο <}αοά ΙιαβεΓεί, αεί νηαιη αΐίαηι 

βαηίίαιη, εχεερίίδ ρΓοάίίοπβαδ, ΓεβεΙΙίβπΞ εί αδδΕδδίηίδ, εί ίί3 ραβίί- 

εείαΓ εί 3άά3ίαΓ ίη εοηιιηίδδίοηίΒαδ ΓεείοΓαηι εί εοηδίΙίαποΓαιη. Εί αά 

125 ίδίαηι εοηάίείίοηειη εί ίεπηίηαηι εοηίίηίαιη ίηίεΙΙί^ΒηίαΓ εδδε εί δίηί εί 

αΐί], ςαί νδ^αε ρΓεδεηίεηι άίεηι ΗαβαεΓαηί εχίΐίαιη άε ίπδηίει ρΓεάίεία, 

εχεερίίδ Γεβείΐίβαδ εί 3δδ3δδίηίδ. 

ϋε ρΕΓίε —- 16 
ϋε ηοη — 7 
Νοη δΐηοεπ — 2 

Ο&ρΐίη 5αρΓ&50ΓΪρί3 

ΡΓείεΓεΕ, ςαία ΟεοΓ§·ίαδ ΤεΓίαηο, ραί εδί ίη εχίϋο οηιηίαηι ίεΓΓα- 

γππι εί ΙοεοΓαπι ηοδίΓΟΓαηι, ίαϊί ΐΉ3§·ηα εααδα ίαηίί ηΐΒΐί,.δαρεΓαάίΙαίαΓ 
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ίΐΐί ίαΐεδ, <ιιιο(1 (ριίοαηραε άούϊί ίΐΐαπι. νϊααηι, 1ιαΐ363ί, ν1ίΓ3 ρπιη&ηι 

ίαΐεαπι δί ςη^ηι ΗΛεΙ. ϊραρβ» 11“ ^ πιοΓίααιη ίρβτρβΜ *ηι11β; βΐ 
135 ίίη ραΜίεείαΓ ρει ίοί&ηι ίηδαίαιη; εί ροδδίί είιαπι εχίΓαΙιειε δε αεί 

νηαιη αΐίαηι άε Ι^αηηο, εχεερία τεΐιείΐίοηε αεί αδδαδδΐηαχηεηίο. 

Όε ρητίε — 20 

Ρε ηοη — 3 
Νοη δίηεεπ — 2 

° Η0& δαΡςηΤ&ΡρεΓ Πίειαδ Γε^ίιηίηίδ εί ρεΓ εοηίεδδίοηεδ ρΓοάίίοΓαια είαπδ- 

δίπιε νίάείαΓ ααοά ίη οπιηί^αδ ηοΜΙίβηδ εί οίηίίιαδ ιΐΐιαδ ιηδαίε, ίαιη 

ίεαάαίίδ αααιη ηοη, τερειία £αίί νηίαεΓδαΙίίεΓ ίη ίοϊ3 ίδία ρΓοάιίοπα ρΓ3- 

ίίεα πια^ηη εί ίηίε^α ίίάεδ εί ΡΓοηιρί3 ο^εάίεηίία, εοηαεηιί Βοηοπ 

ηοδίϊο εαηι §το.ϊ& Γεεο£ηίίίοηε οδίεηάεΓβ ααοά ηοη δαπιαδ ιη§ταίι εί 

145 (ΐαοά απΐ3ηιαδ εοδ £ί(1ε1ίδδίηΐ05 ηοδίΓΟδ, _ _ 
(φ 27Γ) ναάίί Ρ3Γ8 | φΐοά, ίΓαηδαείο ιηεηδε £εί»Γα3Πο ρΓοχιπιο, 3 δοΐαίιοηε 

ίιηροδίίίοηαηι εί ^ααεάίηαηι οηιηίαηι, ςαε Ργο -αεΓΓ3 δΠοί εΓ3ηί ιηιρο- 

δίίε εί εχί§εΐ33ηίαΓ ρεΓ οί£ίοίαηι ^αΙ^εΓηαίΟΓαιη ίηίΓοίίααιη, αΙΐδοΙααηίαΓ. 

Ιί3ςαε, εχαεία ίπιροδίίίοηε, ςιαε ρεΓ ίοίαιη άίειη νΐίίιηαηι ίφιηΆηι 

150 ρΓοχίηιί εδί Ιίηπίαία εί δοΐαεπάδ, πίεΐιίΐ νΐίεπηδ &1) ι11ΐ5 εχιρίαΓ ργο 

οτααεάίηίΐιαδ ρΓεάίοίίδ, εί (Ιε^εαηί άίεΐΐ τεείοΓεδ ίηδαίε ιΐΐΐδ ηοδίπδ 

{ίάεΙίΙίαδ εαηι ρεΓίΐηεηίί^αδ νεΛίδ άίεεΓε εί ηιαηι£εδί3Γε ςαοά ρΓορίεΓ 

ραεεηι, ςαε £αεί3 εδί, ηοδίΓ3 άοηιίηαίίο ίΐΐοδ αβδοΐαίί. 

ϋε ρ&Γίε — 20 
Όε ηοη — 2 

Νοη δϊηεεπ — 2 

13 ηοαεηιΒπδ 

3ετ Οοί&νίηηηδ ναΙβΓίο 
3ετ ΜδΓΐηηδ ΟεοΓ^ίο 
3ετ Ρείτηδ_ Μοζηηΐ^ο 

ΡΟείεΓαιη άεεΙατείαΓ ραοά οπιηία 1)οηα τε^εΠίατη, α,αε άίείί τεείοΓεδ 

ίηαεηεΓίηί εί εοηίίδεααεΓίηί ηοδίϊο οοιηαηί, άεΐϊββηΐ εοδ νεηάι 3(1 

160 ραβίίεαιη ίηεαηίαηι, δ3ΐαίδ ίαηιεη άοίίΐιαδ ρΓοάιίοΓαπι εί εΓεάιίΐδ δρε- 

εί3ΐίαηι ρεΓδοπαταιη. Οαε ίαηιεη άοίεδ ηοη τεδίίίααηίαΓ νχοΓώαδ, ηΐδΐ 

ιηοΓίααδ ηΐ3ΓΪίαδ δααδ. Κε^ίηιεη ααίεπι, ςαοά νεηάεί 1»οη3 δΐί3 ίη δαίδ 

γε^ίοηΛαδ, 1ΐ3ΐ363ηί V ργο Ο«ηίο είαδ ςαοά νβηάίάβτίηΐ. Εί ίη δαα 

1ίί)εΓί3ίε δίί ΠΙα ί>οη3 νεηάεΓε νεί αά εοηίαίοδ αεί αά ίεΓΠΐίηαηι V 3η- 
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Ιβδ ηοπιχη, δίοιιί δηε ρπιάεηίίε χηεΐίιΐδ νΐάεδΐίατ. Κεηιαηεηίε ίηιηεη ροδεεδ- 

δίοήθ οΒ%3ί3 εοηιιιηΐ νδρηε ςαο ίιιεπί ρεΓδοΙπία. 

Όε ρ3.Γΐε — 18 
ϋε ποη — 6 

Νοη δίηοεπ — 1 

0&ρΐί& 8αρΓ&$επρΙ& 

170 ΡΓείετεη, ηιιία άΐ^ηηηι εδί οαιη ρΓεηιίο εί Ηοηοτε εχα1ί3Γε ραραηι 

ΙοΗαπηεηι Είηια εί Αηάτεηιη Νί§το, ςυΐ Ιχυίιΐδΐηοάΐ ίΓ3εί3ίηηι δΐιδΐίο 

Γη3ηΐ£εδί3ϋεΓηηί, νί οπιηεδ ΐηίε11Ϊ£·3ηί ριχοά ηοδίτα άοηιΐηηίΐο §Ύ3ίΐδδΐηια 

εί ηιεηιοΓ3ί)ΐ1Ϊ3 εδί £ΐ(3εΐ, ςαε δΐΒΐ ρεΓ δΐιΜΐείοδ άεχηοηδίΓ&ΙίΐΓ, εί ΐδίο- 

γιιπι εχειπρίο αίΐ] αηΐηιεηίιΐΓ δεΓαατε ίΐάεηι εί 1ε§·3ΐΐί3ίεηι ηοδίτο άοπιί- 

17ο ηΐο, άαπ άεΐχεαί ίΐΐΐ ρ3ρ3ίΐ ο. ε^ηιεΓα ηοδίτα ΟΓείε ΐρεΓρΐΓ3 ιπίΐΐε ΐη ηηηο 

Ργο δε, ίίΐίΐδ εί Ηετεάΐβαδ 1ε§:ΐίίηιΪ3 δΐιίδ || ηιαδοαίΐδ || άεδεεηάεηίΐ&ηδ ίη 

ρεΓρείηιπη, εί ςαοά δυΐ ίΐΐΐ] εί δΐιιΐδ εοηδ3£ηΐηεαδ Νΐεοίαιΐδ Εΐηια ροδ- 

δΐπί: ρ3Γΐίείρ3Γε άε οί£ίεί]δ εί δεηεΗοί^δ ΐηδηΐε Οτείε, ριιε νΐάεΐίοεί ά3η- 

ίιΐΓ οίιπβιΐδ θείε, δΐ ΐιιεπηί άε 1ε§ϊίΐηχο ηχαίππχοηΐο ηαίΐ, εί ργο δεειι- 

180 πίαίε ρεΓδοηε δαε Ιιαδεμί Ιΐεεηίΐαιη ροτίαηάΐ 3Γηΐ3, ειιπι ΙΙ^ογ ηριιά 

δε, ςαΐ νΐάεΐΐεεί δίεηί δεειιηι ΐη άοπιο, δΐειιί α ηοδίΓΟ άοχηΐηΐο Γεςιιΐ* 

δΐηΐί. Ιίεηι, νί ραβίΐοο δΐ^ηο ΙχοηοΓείαΓ, εχ ηιιηε δΐί εαρίηηι ςηοά, 

ναεαηίε ρΓοί1ιοραρ3 Οαηάίάε, άΐείαδ ρηρη ^Ηαηηΐδ Εΐηια δΐί ρτοίΐιο- 

Ρ3Ρ3. Οείεπιηι ραία ρείΐ]ί αίίΐείαίΐοηεδ άΐδίπείαδ Κ.εί1ιίηι] ηοηππΕίαδ 

18ο Ρ3ζζο εί Ε3η£3, ρυαδ άΐεΐί ίάεηι ρ3ρ3 εδδε Γεάάΐίυδ ίρεΓρει-οπιηι είΓεα 

ηιΐΐΐε, ηιαηάείιΐΓ Γ6£·ΐηιΐηί Κείίιΐηι] ριιοά, δΐ εο§:ηοαεπί Ιιηΐιίδηιοάΐ άαο 

Ιοεα εδδε Γεάάΐίιΐδ ΐρεΓρετοπιχη πιΐΐΐε υεΐ ιηΐΐΐεεεηίιιηι νεί εΪΓ03, άεβεαί 

ιΙΙβ δΐί>ί άητε Ιοεο ρΓουΐδίοηίδ ίρεΓρει-οπιηι πιΐΐΐε δΐιρΓ3δεπρίοηιιη, δΐ 

νΐάεΐΐοεί I] ίρδ3 [| εηιηί ΐη εοπιιιηε ηοδίηιηι, ηεΐ ά3Γε ΐΐΐα ςαηπάο, εοηι- 

100 ρΙεί3 αίίΐεΐΕίΐοηε, Γεάΐεπηί ΐη εοηιπιαηε. Εί δΐ ΐΐΐε, ρυΐ ΙιηΒεί αίίΐεία- 

ίίοηεηι, £ιιεπί ΐη εοηεοΓάίο εηηι Πίο ρ3ραίε, άεΐχεαί Γε^ΐιηεη ΐΐΐη Ιοεα 

δΐβΐ ά3Γε εί εοηδΐ§η3Γε, άεηοί3ηάο τεηι τε^ΐηιΐηΐ ΟΓείε, ηε δΐί>ΐ νΙίΓα 
άείυΓ ρΓοηΐδΐο. 

(φ.27ν) Ιίεηι δηρΓαδεπρίο ΑηάΓεε Νΐ§το δΐηιΐΙΐίεΓ άείυτ ρεΓ ε3ΐηεΓ3πι )| 

195 ηοδίΓ3ηι || ΟΓείε ρΓοηΐδΐο ηιΐΐΐε ΐρεΓρεΓΟΓαιη ΐη ηηηο ργο δε εί £ί1ΐ]δ εί 

ΡεΓεθίΒιΐδ || ΐδίΐηδ || Ιε^ίΐήηΐδ ηΐ3δεα1ΐδ ΐη ρεΓρείαυηιεί Ιίεεηίΐα 3Γπιοηιηι 
ειιηι ΙΙ^ογ ηρηά 56, ςηί δίεηί δεεαιη ΐη (Ιοηιο. Εί §τ3ίΐ3 ςιΐ3ηι Ιιαί^εί 

δοΐηδ ρ3Γίίεΐρηηάΐ (3ε οίίΐε^δ εί 1>εηε£ΐεΐ]δ Κείΐιΐπι] || δίβί || εοηΙΪΓηιείιΐΓ 

εί ΐηίεΙΙΐ^ηίυΓ 3ά £ΐ1ίοδ εί άεδεεηάεηίεδ δηοδ 1ε§·ΐίΐπιοδ εί (3ε οηιηΐΒιΐδ 
200 ο£ίΐεΐ]δ εί 3)εηε£ΐεΐ]δ εί ε3δίε1ΐ3ΐιί]δ ίοίΐαδ ΐπδηΐε, ςαε ά3ηίυΓ δΐιΐδ εςη3- 

ΗΒαδ, εί, ιιί ΙιοηοΓε ραΜΐεο εχίο1ΐ3ίαΓ, ργο Βοηο εχεπιρίο ηΐΐοπιπτ £ΐ(3ε- 

Ιΐηηι, ηιαηάείιΐΓ τε§:ΐηιΐηΐ ΟΓείε ςαοά ρτΐπιπηι ο££ΐεΐιιπι νεί 3)εηε£ίεΐηηι 
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ιιεί ε3δίε1ΐ3ΠΪ3, ςιιο(3 δυΐ) δαο Γε§ίπιίηε ν303βΐί, άε ίΐΐΐδ νΐάεΐΐεεί (;ιιε 

ά3ΠίαΓ δΐιΐδ εςιΐ3ΐΐΙ)ΐΐδ, ςηοά ίρδε ΑηάΓε3 νοΙηεΓίί, (ΙείιΐΓ δί£>ί ργο ηηηΐδ 

205 άηο£ιαδ. 

Εί (ΐηΐ3 ΐρδΐ αηι^ο, ρ3ρα }οΙΐ3ηηίδ εί ΑηάΓεαδ, νεηΐεηάο εαηι ηαηί 

Βο^ηοΐΐα, ρεπ35(3επιηί οηιηΐα 1>οη3 δηα ΐη η3ΐι£Γ3^ΐηηι 5ΐιρΓ3 ροΓίηηι, 

ΐίαςηε ηίεΐιΐΐ 3ΐ3Ϊ>εηί ργο εχρεηδΐδ, νί ΐρδΐ 1ΐ3ί>ε3ηί, εαηι ςηο τεαεΓίΐ 

ροδδΐηί (Ιοπηιηι, άοηεηίαΓ εηίΐΐΐχεί εοηιπι άαε3ίΐ ςηΐηειηη^ΐηίη ργο 

210 εχρεηδΐδ. 

ϋε ραχ-ίε — 22 
Όε ηοη — 2 
Νοη δίηοεη — 1 

16, 27 ρηεηηΐ3ίΐοίδ διώρΰωσα : ηεοηΐ8.ΐΐοΐ3 ό κώδιξ || 131 Τεπαηο δισιρθωσα 
{ βλ. εγγρ. Ι', στ. 8) : ΤαΓίαπο ό κοίδιξ || 179 Ιεβΐίϊηιο διώρθ·ωσα : Ιεβίρί- ό κώδιξ 
235-236 εί Ιιετεάΐΐιηδ... ΐη ρετρείιιυιη προστε0·ειμένον έν τή φςι διά παραπομπής 
II 199 1ε£ίίΐηιο3 διώρΟωσα : 1ε£φ1> ό κώδιξ || 203 -204 ςηε ά&ηίιΐΓ προστεθειμένον 

δι’ άλλης χειρός έν τή φφ. 

Θ' 

Εντολή των Συνδικων προς σύλληψιν των δραπετών 

7οδί:β άο Μοίτ και Ίωάννου Γαβαλά 

1454, Δεκεμ(3ρίου 2 

Εντολή των δυο Συνδίκων Ανατολής προς τον Στρατηγόν Κρήτης, ϊνα 

μεριμνήση προς συλ?ιηψιν των εκ Χανδακος δραπετευσαντων εγκληματιών 

]θδίε άε Μείτ, Εβραίου, καί Ίωάννου Γαβαλα, και μεταγωγήν αυτών εις 

Βενετίαν. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Α.δ.ν. - Όηοα άΐ Οαηάία 8 : Μΐδήυβ β νβ5ροη- 

8Ϊυβ, (ΐη3ί. 2 (1417-1450 (καί 1454- 1465)), δπερ δεν φέρει σελιδαρίθμησιν. 

Μβηιονϊα άίιηί$8α ερβοΐαύίΐί άοηιίηο Ρταηοΐαοο Βοηο, ΙιοηοναΗΙΐ εαρϋαηβο 
Οΐ'βΙβ, ρβΓ 8ρ. άοιηϊηο8 ^α^οί)ιι^η Ρΐζαιηαηιηη βΐ Όοιηίηϊοη’ΐη Τνϊαϊδαηυ,ηι, είηάίβοβ 

βΐ οβίβτα ρνο Ιο$ίβ άβ Μβΐτ, Ηέύτβο, εί /οίιαηηβ ΟαηαΙα, (ιιφίΐίιιίδ. 

€'ορία. I β8ΐΐ8. 

5 8ρεεί3ί)ΐ1Ϊ3 ΐαηςηηηι ραίετ ΙιοηοΓηηάε, 

δΐεαίΐ δοΐίΐδ, 3η£η£·εηιηί Ιοδίε άε Μεη, Ιιε^Γειίδ, εί Ιο1ΐ3ηηίδ 03- 

Π3ΐ3, 3ΐίετ ε ε3ΓεεΓΪ3)ηδ Ιιηίιΐδ εΐιιΐίηίΐδ, Ιιοε εδί }θδίε δαρΓ3δεΓΪρίιΐ5, εί 

ηΐίετ εχ ΐρδ3 ειυ.ΐΐ3ίε, ΐ(1 εδί ΐάεηι άοΙΐ3ηηΐδ 03113113, ριιοδ 3ηΛθ5, ο£> 

δεε11εΓ3 ηερ1ΐ3ΓΪ3δ(ΐηε ορετ3ίΐοηεδ 31133, ]3ηι άηίΐηηι ΐηίΓθηιΐδ3εΓ3Πΐηδ. 

10 0η3Πΐ ο3) τεπι, νΐ§ΌΓε οίίΐείΐ ηοδίπ, νοίχΐδ εχρτεδδε εοηιπιΐίίΐηιυδ εί ΐη 

πιε[ηιοπ]3πι Γείίηριιίηιηδ, νί οπιηΐ νεδίΓΟ δίηάίο ΐηιιεδίΐ^3ΓΪ £3113113, 
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ίατη ίη 1ΐ3ε είηίίαίε, ςπαπι είίαιη ίη άΐδίτΐεία, εί άε ίεηιροτε ίη ίεηιριίδ 

δαιηηιαιιι άί1ί§·βηίίαηι αάΗίβεπ, δί ίηηεηίΓ} ροδδεηί. Οαί, δϊ ίηαεηίί £ηε- 

τίηί, εοδ ε&ρί εί 3ά ηοδίταιη ηοδίτίςιυε ο££ίεί] τεραίδίείοηεπι ίη νεβίτίδ 

15 εατεεπβαδ άείίηετί ίαίΐαίΐδ, ίρδΟδ άείηάε δηβ βοηα εαδίοάίη νεηείίαδ 

πήίίεηίεδ, δηίδ εατεεπδηδ ρτεδεηίαηάοδ. 

Οαηάΐάε ΐ] άεεεηαβπδ 1454· 

20 

ΙαεοΒαδ Ρίζδΐηαηηδ εί ί 

Βοιτπηίειίδ Τπηίδαηηδ ) 
δίηάίεί εί εείετα. 

Ε§ο Μίεΐιαεί Βαδίΐίηδ, δηρτΕδεπρίοτυηι 

άοχηίηοηιιη δίηάίεοτηηι εαηεείΐοπιΐδ, δεπρδί. 

Γ 

Πληροφορίαν περί του έπικεκηρυγμένου Γεωργίου Θερειανοΰ 
1454, Δεκεμβρίου 28 

Επιστολή των δυο Συνδίκων Ανατολής προς τον Στρατηγόν καί τούς 

Συμβούλους Κρήτης, άγγέλλουσα την εις Εύβοιαν άφιξίν των, τή 22 του 

μηνός, καί πληροφορούσα δτι κατά την εκ Μήλου διέλευσίν των εύρον έν 

τφ λιμένι πλοιάριον τού εξόριστου επαναστάτου Γεωργίου Θερειανού, έ'μα- 

θον δέ παρά του εκεί ευρισκομένου Δουκός τού Αιγαίου Πέλαγους [ = Γου- 

λιέλμου Κρίσπου] οτι οΰτος εύρίσκεται έν ΚαρπάΟφ, δ'που ναυπηγεί έτερον 

πλοΐον. "Ας γίνη λοιπόν διάβημα προς τούς κυρίους τής νήσου ταΰτης Κορ- 

νάρους προς σύλληψιν τού επικινδύνου τούτου προδότου. Υπενθυμίζεται 

επίσης εις τούς Συμβούλους ή μεταγραφή των βιβλίων, καθά οΰτοι ύπεσχέ- 

θησαν εις τον γραμματέα των Συνδίκων. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ του Α.8.ν. — ϋιιοα άί Οαηάία 8: Μΐ8$ίνβ β τβ$ροη- 

8ΐυβ, <1X13.1:. 2 (1417 - 1450 <καί 1454-1465)), δπερ δεν φέρει σελιδαρίΟ-μησιν. Αυτόθι 
εΰρηται, έν τφ επομένη» φύλλω, δεύτερα μεταγενέστερα επιστολή, σχεδόν πανομοιό¬ 

τυπος προς την παρούσαν, εχουσα διαφόρους μόνον τάς ημερομηνίας αποστολής καί 
λήψεως (8 καί 23 Ίανουαρίου 1454 = 1455) καί μέ την ένδειξιν έν τελεί: νβρίίοαία. 

δρεείαδίΐεδ ο! ^επετοδί ίαηςααπι ρείτεδ εατίδδίηιί, 

ΙΓί δρεείαδίΐίίαίεδ νεδίτε άε ηααί^αίίοηε εί ρτο^τεδδίβαδ ηοδίτίδ 

αετ[ίίοτεδ3 Γεάάα[ηίητ, εί]δάειη δί§ηί£ίεαηια3 ηοδ αά 1ΐ3ηε εΐαίίαίεηι 22 

Ηηίιΐδ είτεδ. οείαηατη Ιιοτατη άίεί αρρϋευίδδε ηβ Ηδςιιε δρεείαβΠΐβιΐδ 

5 άοιηίηίδ βαίαίο εί εαρΐίαηεο ηοδίτε ίΐΐαδίπδδϊπιε ά. ηοδίτε ΚοηοτίΒεε 

δΐΐδεερίοδ £ηίδδε. Ιη ίρδα ϊί3ηηε ηαηί£3ίϊοηε ηοδίτα, ρτορίετ νεηίοδ εοη- 

ίτατίοδ εοηΐί§;ίί ηοβίδ ίη ροτίητη Μί1ί_} άίεατίετε, ηβϊ ηοΜδ ηηηείαίιπη 

£ΐιΐί; ΟεοΓ§·ίιιπι Τΐιεπαηο, εχαΐεπι εί τεδείίειη ΙΙΙηδίτϊδδίηιε ά. ηοδίτε, 
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ίη ίρδ3 ίηδηία εδδε, ίη. ροτίη ειιΐιΐδ ίηδίιΐε ίηηεηίηιαδ ςηηηάδΐη £αδί3ΐη 

10 |ί δηαιη ||, ρηατη εί αεεερί £εείί δρ. ά. Βεπιετάηδ Οηρείΐο, δηρταοοτηί- 

ίηδ, ευιηρηε ΟεοΓ§ίηηι άίΐί&εηίετ ρετςμιίτί ίεείπιηδ, ςαοηί&ηι α άηεε 
Ε§;εορε1&§;ί, ςηί ίδί ετηί, ίηίεΐΐεχίιηαδ ίρδίιηι ίη ίηδηία δοατραηίί εοη- 

δίηιί ίαεετε ίαδίαηι νη3ΐη δηηεοταηι 22 εί ηοη £ηίί τηοάαδ ίρδηπι ΙιηΒετε. 

Εί ίάεο μά δρεεία^ίΐϊί&ίεδ νεδίταδ δεπ5ίηιηδ, ηί τηοάιιηι αΠΠΐΠεαηί: εηηι 

15 ίΐΐίδ ηοί)ί1ίΙ>η5 άε άοηιο Οοτημπα, ηαοΓηηι ίηδαΐμ ίρδ& εδί, ηε ίάεηι 

ΟεοΓ^'ίιΐδ ρετηιίίίαίηΓ ίρδαιη £ηδί3Πΐ ρτοΗεετε εί οηιηίηιο ηιοιίαδ αάΗί- 

1)6£ΐίιΐΓ, ρηοά ίη νίτεδ ΙΙΙηδίπδδίπιε ά. ηοδίτε ρεταεπίαί. Ηοε ίίαριιε 

φΐ&ηίυηι ίτηροτίεί νεδίτε δρεείΗΐ)ί1ίίαίεδ ορίίηιε ίηΐεΐΐί^πηί, ίάεοςηε 

ρηίΔπηίδ ίρδαδ 3(1 Ιιεε ορροΓίηηαδ ρτοηίδίοηεδ £3είαΓ33, (ΐηοηίβτη εετίε 

20 εοδηδ ίδίε ίηάίείο ηοδίτο οηιηεηι ρτοιιίδίοηεηι Γεςαίτίΐ, ηί ρτοάίίοΓ εί 

τεΐ^εΐίδ ίδίε Ιιαδεαίητ, αηί «Ιίεδ ηοείεδςηε ηοη εεδδαί ιηαΐία ηιαία ρετ 

1οε3 εί δηΜίεΙοδ ΙΠηδίπδδΐηιε θ. ηοδίτε ίμεετε. Ρτορίετεα εοηιπιεηιΟΓα- 

πιηδ νοΗδ δρεεί3έιί1ίΙ)ηδ άοηιίηίδ εοηδίΐίαπίδ, ρηοά νείίίίδ, ]ηχία τεεριί- 

δίίίοηεηι ηοδίταηι νοί)ίδ Ιαείαητ, ίταηδεπΗ £αεετε ΙίίίΓΟδ οπιηεδ, αηοδ 

25 ηοβίδ ίη δεπρίίδ θίηιίδίπιηδ. Ρηίαιηηδ δρεείαΙ)ί1ίΐ3ίε3 νεδίΓ3δ, δίεηίί 

εαηεείΐαπο ηοδίτο δερίαδ άίχίδίίδ, ηο£)ίδ οίΓίείοιιηε ηοδίτο δαίίδίαεετε 

άεΐίετε είτεα Ηοε, ηααχίιηε αά Ι>οηηηι εί νίίΐε ΙΙΙαδίπδδίηιε ά. ηοδίτε 

τεηιεάί3Γε νίάεαίυΓ. 

Εχ Νϊ§τοροηίε, 28 άεεεηιΙ>πδ 1454· 

30 ^εοβαδ Ρίζμιηαηηδ εί 1 

ϋοπιίηίεηδ Ττίηίδαηο 1 
δίηάίεί εί ρτοηίδοτεδ εί εείετα. 

ΚεοβρΙα άίβ V1^^ ^αηηανϋ 1454. 

1η Ίπαηδΐοηβ ηβτο άΐοίαηιηι 1%1εναντχ)η δΐο βοηΐίηβύαίητ ■■ 

8ρ6οίαΐ>Πΐ5π3 βί ^εηοΓΟδίδ άοηιϊηίβ Ργ^ποιηοο Βοηο, ΙιοηοΓαύϊΙί ο&ρϊίαηβο, 

εί οοηδίΗ&τϋδ Οτείε, ί^ηςιΐίΐηι ραίπύιΐδ ειΐΓΪ53ίπιΐ$. 

ϋορία. ^ 68115. 

ΙΑ' 

Αποστολή χρημάτων είς Ρέθυμνον 
προς πληρωμήν των καταδοτών καί δι’ έργα όχυρώσεως 

1455, Απριλίου 23 

Επιστολή τού Δόγη τής Βενετίας πρόν τον Δούκαν τής Κρήτης, διατάσ- 

σουσα τήν άμεσον αποστολήν 200 χρυσών δουκάτων είς τον Ρέκτοιρα Ρέθυ¬ 

μνου προς επισκευήν τού φρουρίου Μυλοποτάμου καί πληρωμήν τής αμοιβής 

τής επικήρύξεοις είς τούς παραδίδοντας έπαναστάτας. 

Έκδίδεται ιό πρώτον έκ τοΰ Α.8.ν. — Όιιαι άϊ Οαηάία 8: Μίδδϊνβ β ΓβΒροη- 

8ΐνβ, φα&ί. 2 ( 1417 -1450 (καί 1454 - 1465)), οπερ δεν φέρει σελιδαρίθμησιν- 
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Ρτμηείδΐΐδ Βοδεμπ, άεί §τ3ίΐ3 άηχ νεηείΐΗΠίιη εί εείετα. 

Νοβί1ίΙ>«δ 61 δ3ρίεηίίί)ΐΐ5 νίπδ Βεηεάίείο νίίιιπ, <3ε δαο ηι&η(33ίο 

άηεΐιε, εί ΕΓ3ηεϊδεο Βοηο, ε3ρίί3ηεο, 3ε οοηδίΐίαπίδ ηεεηοη 03Πΐ6Γ3Γίίδ 

θείε, ίίάεΗΓαδ θίΐεείΐδ δ3ΐηίεηι εί άίΐεείίοηίδ 3££εείιιηι. 

5 Ρτορίετ ηιαΙαίΏ ίεπιροπδ εοηάίίίοηεη, 03Π16Γ3 ηοδίΓ3 Κ.εί1ιΐιτιί εχίεΓ- 

ηιίη3ί3 εί ζά ηεεεδδίίαίεηι ρεειιηίαηπΉ άεάηείια εδί. Εί ςριία ηεεεδδε 

ρεηίίπδ εδί, νί ρεεηηίαδ 1ΐ3βε3ί εί ργο Γερ3Γ3ίίοηε ε3δίη ΜίΙοροί3ΐη] 

εί νί; ί3ΐε3δ ρεΓδοΙιιεΓε ναΐ63ί ρΓεδεηίαηίίβιΐδ τεβείΐεδ, &ά ςνιοδ Ιιαβεηάοδ 
ρεηη3χίπΐ6 νί^ΐΐ^πάυηι εδί, νοίαηιιΐδ εί νοβίδ εχρΓεδδε ηιαηάαιηιΐδ, νί, 

10 οιηηί εχεερίίοηε 3ΐηοί3, πιίίίεΓε ρεηίίπδ άεΒε&ίίδ τε^ίππηί ηοδίτο Κε- 

ίΐιίππ άε ρτεδεηίί άηε3ίοδ ΙΙε αιιπ νεί ναΙοΓειη, νί; εχε^ιιί ναΐεηί πΐ3η- 

ά3ί3 ηοδίΓ3. 

Βαίε ίπ ποδίΓΟ άιιε3ΐϊ ρδίμίίο, άίε XXIII 3ρπ1ίδ, ίηάίείίοηε III, 1455· 

ΒβββρΙβ Οαηάίάβ άίβ ΧνΐΙΠ. Μαΐ3 1455. 

10 ίπυοία διώρθωσα : &ηιοηΐ3 δ κώδιξ 

ΙΒ' 

Αποστολή φρουρών των Ρεκτώρων Ρέθυμνου καί Χανιών 
1455, Ιουνίου 29 

Άπόφασις τής Γερουσίας περί αποστολής, μετά των νέων Ρεκτώρων 

Χανίων καί Ρέθυμνου, 25 πεζών, προς φρουράν εκατέρου, ενεκα των εν 

Κρήτγι συμβεβηκότων καί του έν Ρεθυμνφ καί Χανίοις σοβοΰντος εϊσέτι 

κίνδυνου. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τού Α·8.ν.—ΒβηαΙο Ματ, Γε£· 5 ( 1453 - 1456 ), 

φ. Β8ν. 
Μνεία του υπό Η. Ν ο ΐ γ 6 ί, ϋοουιυβηίε ίηέάίίδ, σ. 444. 

ΜΟΟΟΟΕν θίε ΧΧνίΙΙΙ ηιαίί 

δετ Ρταηοίδουε Οοηί&τεηο, 8&ρΐεηδ Τεη-θ Ρΐππε. 

Οιιοηίαπι ρετ εοηάίείοηεδ ίειηροπιιη εί τεδ οεοατδ3δ ίη ίηδηία 

ηοδΐΓ3 θείε ΙιαδεηάΒ εδί δίη§Ίΐΐ3Πδ 3άιιεΓίεηίΪ3 είνΐίαίΐΐηΐδ εί Ιοείδ 

ίΐΐίυδ ίηεηΐε ηοδίτε εί: ρΓεδετίίιη Κείΐιίπιί εί 03ηεε, ςιιε άιιο εΐνΐίαίεδ 

5 ηοη δίαηί δίηε δΐΐδρίείοηε εί αΐίραο ρεπεαίο, ρΓεδεΓίίιη ηηοά εαδίοάΐΒ 

ΓΠ3ΐε £η1είίε δηηί εί τεείοτεδ ηοείπ, ηιαίε 3δ5οεΪ3ίϊ, τπαίε £3εετε ροδδαηί 

εχρεάίεηίεδ ρΓονίδίοηεδ. Εί ρτορίετεΒ ναάίί ρ3Γδ φιιοά τεείοτεδ ίίιιπ αά 
είνΐί3ίεδ ρτεάΐείΒδ Ομηεε εί Κ,είΐιΐιηί άιιε3ηί δεειιπι ιιπ3ΐη βμηάπμηι 

26 * 1 - 1960 
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XXV ρειίΐίαπι ρτο (ΐαοςυε, ςαί 1ΐ3&εαηί δίιρεικίίιιηι ριιοά Ιια^εηί ίΙΗ, 

ϊθ ςυί ίπ 03ΐΐ(1ίιί3ΐη ηπίίππίπΓ. Κί είδ δοΐναίπτ ρετ ιΠηκ ε3πιεΓ3δ (1ε ε3Γπιπ 

ΐπίΓθΐίΐ5πδ (3ε ίειπροτε ίη ίεηιρπδ, ηί νίνοτε νμίεαηί εί πί εαηι είίεείπ 

ρεάίίεδ ίρδί ίηνεπίμηίπΓ εί ηιίϊΐί ροδδίηί αά 1οε3 ρΓε(3!θί3, άε5ε3ηί 

τεείοτεδ ρΓεάίείί 3εείρεΓε άεηαποδ ηεεεδδ3Γίοδ αά ε3ΐπ5ίππι ργο Ιοείδ 

ρΓεάίείίδ,πποδροδΐ63 Εθ1ν&ηί άε (Ιεηαπίδ ίΐΐαππη εαπιεΓ3Γππι ποδΐΓ3Γπηι. 

Τ)β ρατίο — 107 

Όο ηοη — 8 

Νοη δίποετΐ — 2 

ΙΓ' 

Επαναφορά των παλαιών περί εξόριστων διατάξεων 
1455, Ιουνίου 11 

Άπόφασις του Συμβουλίου των Δέκα περί επαναφοράς είς^ϊσχΰν, τρ 

αιτήσει τής πρεσβείας των Κρητών εΰγενών καί φεουδαρχών, τής παλαιάς 

περί εξορίστων άποφάσεως του 1329. Αί περί τούτων εύεργετικαί διατάξεις 

τής άποφάσεως του παρελθόντος Νοεμβρίου (βλ. εγγρ. Η , στ. 106 -130) 

θά ίσχυουν είσέτι μόνον μέχρι τής δημοσιεΰσεως τής παροΰσης. 

Έκδεδομένον εκ του Α.8.ν. - ΟοηήςΙίο X: Μίβϋ, Γ6§. 15 (1454 - 1459 ), φ. 

56ν υπό V. Βαπα^ηδίτ γ, δεοτείδ άβ νεηίδε, σ. 691, σημ. 1. 
Ή κοινοποιούσα την άπόφασιν ταύτην επιστολή τοΰ Λόγη Βενετίας προς τον 

Δούκαν Κρήτης, άπό 12 Ιουνίου 1455, φέρεται ανέκδοτος έν Α.δ.ν. - Βηοα άί Οαη- 

άχα 8: ΜίΒήνβ β τβ*ροη*ίη, ςυαί. 2 (1417 -1450 («αί 1454 - 1465», δπερ δέν εχει 
σελιδαρί·θ·μησιν. Αυτή φέρει έν τέλει τήν ενδειξιν : Κβοβρίβ άιβ Ρ/ 145ο και 
την σημείωσιν: Όΐβ VII μΐΐ3 1455, άβ χηαηάαίο άοηύηΐ] (ηϋ ρηΗιοαία ραη 8»- 

ρναβοΗρΙα άβ νβτύοςηβ αά υβνϋηηχ, ρνοηΐ βοηϋηβίηχ', ρβτ ΙοΙιαηηβηι ΜανβΗιχβ, 

βαΒίαΙάΐοηβτη, χη ΙοΗο 8αηβϋ Ματαχ. 

Βίε XI ΙιιηϊI (ΐ455> ειιηι »άάίοίίοπ6 

δετ Αηάτβ&δ νεηάτίΐηπηο 
δετ Ματοτίδ Ματίρείτο 
δετ ΑπάΓ6&5 ϋ&ηάυΐο 

Οιιτη ρτορίβΓ ρ3Γίεηι 03ρί3ΐη ίη Ιιοο εοηδίΐίο άε ηιεηδε ηοαεπιΒπ 

ρτείεπίο δπρετ ίαείο Βαηίίοππη ίηδπΐε Οίείε νεηετίηΐ νεηείΐ3δ ίτεδ 

3πι53δδί3ίθΓε5, νίάεΐίοεί ηοδίΐεδ νίπ Αηίοηίιΐδ άε Μεάίο, Μ3τεαδ νΐ3το 

5 εί Ρείηΐδ Μαηοίεδδο, φηί ρτο ρατίε οπιηίιιιη ηοΓίΗηιη εί ρΙιεαάμίοΓΠΠι 

ίοίΐιΐδ ίΐΐίηδ ίηδπΐε εχροδπεπιηί άοηιίηίο ηοδίτο εί δηεεεδδίιιε εαρΐίίΒιΐδ 

Ιιπίπδ εοηδίΐί] σηαηίηηι ίηετίί ρατδ ίρδα άίδρίίείδίΐίδ εί ηιο1εδί3 εηηείΐδ 

ηοδίΐίδπδ εί ρ1ιεη(ΐ3ίίδ εί οηιηίΒπδ 3ΐίΐδ 5εηε πίπετε ςπετεπίΓοηδ, ρτο- 

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΪΡΕΙΑ2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετβδ Κ©' 15 
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ρΐ£Γ ρΐαππια ίηεοηηεηίεηίΐΕ, δεΕηάαίΕ, ΒοηιίείάίΕ εί εΙιε γπεΙε, ρηε 

10 δερηεηίηΓ εί ίαπι ίηεερίηηι εδί δεςηί, εηπι ηΐΕηίΙεδίο ρεπεαίο ρεΓδοηα- 

πιπι, άεδίΓηείίοηε ΐΗεηΙίΕίηηι δχι&ηππ άηΓΕηίε ρΕΓίε ρΓεάίείΕ, ΓΕίίοηίΒηδ 

εί εΕηδίδ ρεΓ ΐρδοδ ΕηιΒΕδδίΕίοΓεδ ρΕΓίίεηίΕπίεΓ ΕΐΙε§ηίίδ, ρείεηίεδ 

ρΓοίηάε εηπι οπιηί ίηδίΕηίΐΕ εί ε££ίεΕίΐΕ ροδδίΒίΙί εί ΒηηιίΙίίεΓ δηρρΙίεΕη- 

ίεδ ηηοά ρ&Γδ ίρδα ΓεηοεείηΓ, δίεηί ρεΓ εοηιιη εχροδίίίοηεπι ΙεείΕΐη 
15 Βηίε οοηδίΐίο άί£αδε εοηίίηείηΓ. 

Υαάιί ραΓδ, εοηδίάεΓαίίδ ρΓεάίείίδ οιηηίΒηδ εί ίηίεΐΐεείίδ είππη Βίδ, 

ςαε δεπΒίί τε^ίπιεπ Οτείε δηρεΓ Βοε εί ργο εοηίεηίΕΐηεηίο εί εοηιηηί 

1)οηο οπιηίηηι Βάεΐίηηι ηοδίΓοπιπι ίΐΐίηδ ίηδαίε, ςηοά οΓάίηείηΓ, αηείο- 

Γΐί3ίε Βηίηδ εοηδίΐί] εί εαρίππι δίί «^ιιοίΐ οηιηεδ ίΐΐί, ςηί άεεείεΓο Βεπ- 

20 ηίεηίηΓ, νίάεΐίεεί ε άίε ραΒΙίεΕίίοηίδ ρΓεδεηίίδ ρΕΓίίδ, ίη ΕηίεΕ Γειηα- 

πεαηί ίη Βεππο, δίεηί άίδροηίί εί οτάίηΕί ρΕΓδ εαρίΕ ίη εοηδίΐίο Βο£ε- 

ίοΓηπι άε ΜΟΟΟΧΧνίΙΙΤ. νεηιηι ίΐΐί, ςηί εΓΕηί ΒΕηηίίί ίειηροτε ρΕΓίίδ 

03ρίε ίη Ιιοο οοηδίΐίο άε ηιεηδε ηοηεηιΒπ ηυρεΓ ρΓείεπίο εί ςηί τερε- 

πεηίηΓ ΒΕηηίίί ηδςηε αά ρηΒΙίεΕίίοηεηι Βηίηδ ρΓεδεηίίδ ρΕΓίίδ, §ΕηάεΕηί 

25 Βεηε£ίείο ίρδίηδ ρΕΓίίδ ΟΕρίε άε άίείο ιηεηδε ηοηειηΒπ, εχςερίίδ γθΒοΙ- 

ΗΒηδ εί ΕδδΕδδίηίδ εί εείεΓΕ, δίοηί ίη ίΐΐα οοηίίηείιΐΓ. Εί ίη τεΐίςηο ρΕΓδ 

ρτεάίείΕ άε ηιεηδε ηοηεηιΒπ ηηΙίΕΐη ΒεΒθεΙ ηί§0Γειη, δεά ΒμΒεΕίηΓ ργο 
ΓεηοεΕίΕ. 

Όε ρατίε — 20 

Ώε ηοη — 2 

Νοη δίηεεπ ·— 0 

ΙΔ' 

Αμοιβαι εις τρεις ΡεΦυμνίους δράσαντας «ατά των συνωμοτών 
1455, Ιουνίου 11 

Αποφασις του Συμβουλίου των Δέκα περί απονομής αμοιβών καί αξιω¬ 

μάτων εις τούς εΰγενεις Βένετους Ρέθυμνου Άνδρέαν Βεγοζζι, Λεονάρδον 

Οογπεπο καί Πέτρον Ανοπαΐ διά την υπέρ τής Βενετίας δράσίν των κατά 

την συνωμοσίαν του Σήςρη Βλαστού καί περί άμνηστεύσεως τού Ίωάννου 

Καβαλλαρίκη ή Κοΰκλη. Τού λοιπού ούδεμία νέα αϊτησις αμοιβής θά γίνε¬ 
ται δεκτή. 

Έκδίδεται τό προιτον έκ τοϋ Α.δ.ν. — ΟοπείαΙΐο X: ΜΐβΙί, τε£. 15 (1454- 
1459), φ. 57γ. 

Μετάφρασίς του εις τήν γαλλικήν (υπό τήν έσφαλμένην ήμερομηνίαν 21 Ιου¬ 

νίου 1455) έδημοσιεύθη υπό Ο. ΚέτοίΠαβ, Ιεδ ΥΙ&δίο, σ. 69-71. 

ϋίε XI ^ηί] (ΐ455> ^άάίίίοπε 

3ετ Αηάτε&δ νεηάι-Εΐηϊηο 
3ετ Μαπηιΐδ Μ&πρείτο 
δετ Αηάτεαδ Ό&ηοΐυΐο 

Οαρϊία 

Οηηι εοηιρΕΓηεπηί εοΓΕίη εμρίίίΒηδ ίδίίηδ εοηδίΐί] ηοΒίΙεδ νίη δετ 

ΑηάΓεαδ ΒαΓοεί, ΒαΒίίαίοΓ ΚείΒίιηί, δ£Γ Εεοημτάιΐδ Οοτη&Γίο εί δετ 

Ρείηΐδ Αηοηαΐ, δίηιίΙίίεΓ ΒαΒίίμίοΓεδ Κείΐιίπιί, εχροηεηίεδ εα, ρηε £εεε- 

5 πιηί ίη ίΐΐα εοηδρίΓαίίοηε 8ί£ίί νΐαδεΒο, ρτο εοηδεΓηαίίοηε Ιιοποτίδ εί 

δίμίιΐδ ηοδίίί άοηιίη^, εί ρείεηίεδ ρΓορίεΓ εοτηηι Βοηα ορετα ρΓοηίάεπ 

δίΒί, δίεηί ίη δηρρίίεαίίοηε εηίηδΙίΒεί εοπιπι Ιεεία Βιιίο εοηδίΐίο ρμΓίίεη- 

ΙδτίίεΓ οοηίίηείηΓ. ΟηίΒαδ οπιηίΒηδ ίηίεΐΐεείίδ, ηίδίδ είίμιη Ιίίίετίδ Γεείο- 

ηιηι άείηάε δεπρίίδ ίη εοΓηηι τεεοπιπιεηάαίίοηεπι, άί^ηηπι ηίάεαίιΐΓ εί 

10 εοηηεηίεηδ ρτοπίάετε άε μΐίρηο ρΓεηιίο ρτό ηΐίςααΐί Γοοοηιρεηδαίίοηε 

Βοηοηιηι ορεΓΟίίοηηπι δηηηιηι εί είίαηι ρτο εχεηιρίο αΐίοηιπι, 

Υαάΐί ραΓδ ςηοά ρΓεάίείηδ δετ Αηάτομδ Βεγοοι, αηείοπίαίε Ηηίιΐδ 

εοηδίΐί], δίί οαρίίαηεηδ ΒηΓ§:ί ΡείΒίηιί ρεΓ μηηοδ ςηίηρηε ροδί εοηι- 

ρίειηεηίαιη ίεΓΠΐίηί ίΐΐίιΐδ, ρηί εδί οά ρτεδεηδ ίΒίάεηι ΟΕρίίαηεηδ, εί εηπι 

15 δΕίατίο εί εοηάίίίοηίΒηδ οοηδαείίδ. Ιίεηι ρηοά ίρδε εί £ΓΕίΓθδ δηί Βε- 

Βεαηί ΙίεεηίίΕπι ΕπηοΓυπι εηπι ςηΕίηοΓ αρηά δε, ρτο δοειίΓίίΕίε δΐιαπιπι 

ρεΓδοηΕΓηπι. 
Εί ραοά 4αηεδ ΟεπεΙεποϊ, εο^ηοπιίηΕίιΐδ Οηεΐί, ΗΒετε ΕΒδοΙηΕίηΓ 

εΒ οπιηί ΒΕηηο. 

Όε ρ&τίε — 13 

8ετ Ι,εοηαχάυδ Οοπίατεπο, οοηδΐΙί&Γίυδ 

νηΐί ρΕΓίεηι εΕρίίηηι ρεΓ ίοίηπι εί, ιιΙίΓΕ Βοε, άείιΐΓ δίΒί ΙίΒεΓε 

ροδδεδδίο άε 1ε Μίποεε£Εΐα, ραΕΠί ΙίΕΒεί Εά ρΓεδεηδ αά Ε££ίείιιπι ΟεοΓ- 

§βιΐδ ΟΕρδοάΕδί, εοηιρΙείΕ 3££ίείαίίοηε ίρδίηδ ΟεοΓ§·ί), δεά ίπίετίπι ίάεηι 

δΟΓ ΑηάΓεΕδ εχΐ£Έί εΒ εο Ε££ίείππι, ςηεπι δοΐηίί ΕΐιηηΕίίηι. 

Όε ρατίε — 9 

ϋε ηοη — 0 

Νοη δϊηοεπ — 0 

Οδρϊία 
ΡΓεάίείηδ ηετο δεΓ ΕεοηΕΓάαδ Οογπεπο δίί ΟΕδίεΙΙαηηδ εΕδίΓΐ Βί- 

εοτηε ρεΓ Εηηοδ ρηίηρηε, εοηιρίείο ίειηροτε ίΐΐχηδ, ς,ηί ηηηε εδί ίΒί, 

30 εηπι δΕίμπο εί εοηάίίίοηίΒηδ εοηδηείίδ. Ιίεηι ^ηοά ΒεΒοεΙ ΗεεηίΐΕΐη 

εγπιογιιπι εηπι άηοΒηδ αρηά δε, ργο δεεηπίαίε ρεΓδοηε δηε, 

Ώε ρ&τίε — 19 

Όε ηοη — 3 

Νοη δίηεεπ — 0 
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Οηρΐΐη 

35 δυρΓΗάίείο απΐειη 56Γ ΡείΓο θε Αιιοπαΐ εοηεεάε3ίαΓ ]υάίθ3ΐιΐ5 άε 

Ε3ΐηίπ αά ραΓίειη θείε δίηπίεδ ίη άίδίπείη ηοδίΓο Κείΐιίηιί ρεΓ αηηοδ 

ηαίηςηε, εηιη δαίβπο εί εοηθίίίοπίβαδ εοηδυείίδ. Ιίεηι ηηοά ίρδε εί δεΓ 

ΟεοΓ^ίυδ, ίΓΕίεΓ είηδ, ϊ^βεηηί 1ίεεηίΪ3ΐη 3ΓηιθΓαηι εαπι άαοίηΐδ αρυά 
δε, ργο δεειιπϋαίε ρεΓδΟπαηιηι ευαπιπι. 

Βε ρητίε — 18 

Βε ηοη — 3 
Νοη δίηοεπ — 1 

Οαρΐίη 
Όίε XI ]αηί] ειιηι 3ά<Ιίίίοηε 

Οηοά άεεείεΓο δί ηυίδ ρείίεπί ^Ιίςαίά ργο εαιΐδα Γεβείΐϊοηίδ δίίί,ή 

4δ (Χείεηδίδ Γεβείΐίδ ηοδίπ εοηίΓ3 είηίί3ίειη ηοδίΓ3ΐη ΚείΗίηιί, ηοη Ίεβεαί 

αιηρίίιΐδ αηάίπ, δεθ ρείίίίοηίόηδ οηιηίηηι δίΐεηίίυιη ίηιροη3ίυΓ, δΐιΒ 

ρεη& άηε3ίοπιηι εεηίηπι ργο ςυοίίΐοεί ροηεηίε ηεΐ εοηδεηίίεηίε ρηΓίεπι 

δεη §τ3ίίαηι ίη εοηίΓ3πυηι. Εί δί οοειίΓΓεΓεΙ ηυοά αΐίηηη άεεΐ3Γ3ίίο 

ΙίεΓΐ άεβεΓεί τε^ίηιίηί θείε, εα ίίαί ρεΓ ίδίαθ εοηδίΐίαηι δϊηε αάάίίίοηε. 

Βε ρητίε — 19 

Βε ηοη — 3 

Νοη δίηοεη — 0 

ϋίε άίείο, δίπε Ηάάίίίοηε 
Οηρΐίη 

Οηοά αθάίΐίο 3εεερί3 ργο ε3ηδ3 εοηδρΪΓ3ίίοηίδ £3είε ρεΓ δίίίαηι, 

55 Γεόεΐΐεηι ηοδίππη εοηίΓ3 είηίίαίειη ηοδίΓ3ΐη Κείΐιίιηί, ΐηίε11ί§·3ίαΓ εδδε 
εχρΐΓ3ί3. 

Βε ρητίε — 14 

Βε ηοη — 0 

Νοη δϊηοεπ — 0 

22 1η Μίηοεείαΐη διιόρφωσα : Βηηιΐπο Οείαΐα ό χώδιΐ 

ΙΕ' 

Άμοιβαί είς τον καταδότην τής συνωμοσίας 
του Σήφη Βλαστού Ίωάννην Λίμαν 

1455, Ιουνίου 19 

Επιστολή του Δόγη τής Βενετίας είς τον Δούκαν τής Κρήτης, γνωστο¬ 

ποιούσα τήν άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου των Δέκα περί χορηγήσεοις εις τον 

ιερέα Ίωάννην Λίμαν, ως άποκαλύψαντα τήν συνοομοσίαν τοΰ Σήφη Βλαστού, 
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1000 ΰπερπύρων έτησίως διά βίου, ώς καί είς τούς νομίμους άρρενας κληρο¬ 

νόμους του. Οί υιοί καί ό αδελφός του Νικόλαος θά μετέχουν των αξιωμά¬ 

των καί προνομίων των Κρητών πολιτών. Ό Λίμας θά οπλ,οφορή και θά έχη 

τέσσαρας σωματοφύλακας. Ευθύς ως κενωθή ή θέσις τού πρωτοπαπά Χάν- 

δακος, θά λάβη αυτήν. Αντί των 1000 ύπερπύρων ας καρποΰται τας προ¬ 

σόδους των δημοσίων κτημάτων εις τά χωρία Πατσώ καί Λαγκα, αν δεν 

υπερβαίνουν αύται έτησίως τά 1000-1100 υπερπυρα (πρβλ. έγγρ· Η , στ. 

170-198). 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Α.δ.ν. — Όν,οα· άΐ Οαηάία 8: ΜΪ88ίνβ β νβ$ροη- 

8ΐυβ, φηηί. 2 (1417 - 1450 (και 1454 - 1465)), οπερ δεν φέρει σελιδαρίθμησιν. 

[Ρπιηοίδοαδ Ροδεαη, <3εί §;Γ3ί]ί3 όηχ νεηεΐίμταηι εί οείετα. 

Νοόίΐίόιΐδ εί δηρίεηίίΒηδ νίπδ Βεηεάίείο [νίείαπ, <1ε δαο ηιαπό^ίο 

άη]εΒε, εί εοηδί1ίαπ]δ, 3ε ΡΓ3ηείδθο Βοπο, εαρίΐαηεο Οτείε εί ...[δαε- 

εεδδοπΒηδ, ΒάεΙίΒιΐδ] άίΐεείίδ δαίηίεπι εί άίΐΐεείίοηΐδ 3ί£εείαπι. 
5 Οο^ηοδεεηίεδ ίίθεί ίηίε[£πί3ίεηι εί άενοΐίίοηεπι, ηηαηι ε££εοία 

ορεπδ άεηιοηδΐΓ3ΐιίΐ; £ίάε1ίδδίηιιΐδ ηοδΙεΓ [ δηΒόίείιΐδ ρμρ35 ^ο113ηηε5] 

Είπια ίη άεΐε^εηάο εοηδρίτμείοηεηι ίΐΐαηι, ηηαηι ηηρετ ηεφηίδδίηιιΐδ 

δί£ίιΐδ [νίΕδΙο εοιιΙ:Γ]3 δίαίητη ηοδίΓαπι ίη ίηδηία ηοδίτα θείε ρεΓίταε- 

νοίΐεηίεδηιιε ίρδηηι ραραΐεπι [;ο1ΐ3ηηιεη] άί§ηο ρτεηιίο τειηα- 

10 ηεΓ3τε, νΐ οηιηεδ ίηίε11ί§:3ηΙ: ςηοό §;Γ3ΐίδδίηΐ} εί ιπεητοίτεδ ί11ί]ηδ δαππίδ 

ίίάεί, ςιιε ηοόίδ ρεΓ ηοδΙίΓΟδ δηόάίίοδ όεπιοηδίΓαίαΓ, είίαηι ργο αΐίοππη 

[εχε]ηιρ1ο, εηηι ηοδίΓΟ εοηδίΐίο X εί αάόίίΐοηίδ, άεΙίόεΓαηίπιηδ ηηοά 

<3απ άεόεαηί; ίρδί ρ3[ρ3ίί] Ιο[ίΐ3ηηί] 3 ε3ηιεΓ3 αοδίτα Οτείε ίρεΓρίτα 

ιηίΐΐε ίη 3ηηο ρτο δε, £Π1)5 εί ΙιετεθΐΒηδ δΐιίδ 1ε§:ίίίιτιί5 ηΐ3δεη1ί5 άεδεεη- 

15 όεηίίόηδ ίη ρεΓρείηηηι εί ηηοά δαί ίΠΐ] εί δηιΐδ εοηδαη^ηίηειίδ Νίεο- 

Ιααδ Είπΐ3 ροδδίί ρ3Γίίείρ3Γε άε ο££ίεί)δ εί ΒεηεΗείίδ ίηδηΐε ΟΓείε, ηηε 

νίάεΐίεεί άπηίατ είηίΒηδ ΟΓείε, δί ίηεπηί όε 1ε§;ίίίχηο ηΐ3ίΓΪηιοηίο ηαίί, 

εί ρτο 5εοαπί3ίε ρετδοηε δηε 1ΐ3Βε3ί 1ίεεηίΐ3ηι ροΓίηηάί 3γπι3 εηηι 

φΐ3ΐηοτ 3ρηά δε, ηηί νίόεΐίεεί δίεηί δεεηπι ίη όοιηο. ΙηδίιρεΓ, ηί δί§;ηο 

20 ρηθίίεο ΙιοηοτείηΓ, θε1ί1ιεΓ3ηίηΐϋδ ηηοθ, η3εΙΐ3ηίε ρΓοίΗορ3ρ3 03η(Βά6, 

ίάειη ραρ3δ Ιοίιηηηεδ Είηΐ3 δίί ρτοίορ3ρ3. Ρτείετεα, αηΐ3 ρΓεάίείιΐδ 

ρ3ρ35 }ο1ΐ3ηηε5 ρείί_]ί 3££ίεί3εΐοηεδ όηοηιηι Ιοεοπιηι άίδίπείιΐδ Βε- 

ίΉίηΐ), νίάεΐίεεί Ραζζο εί Ε3η§-3, ςηε άίεηηίηΓ εδδε Γεόάίίαδ ίρεΓρεΓΟ- 

ηιηι είΓεη ηιίΠε, άεΙίόεΓηηίηιηδ φηοά, δί Γεσίηιεη νεδίηιπι Βείΐιίηιί, εη] 

25 δεπρδίπιιΐδ δηρεΓ Βοε, εο^ηοηΐί Βηίηδηιοθί άηο 1οε3 εδδε Γεθάΐίηδ ίρετ- 

ρεΓοηιηι ιηίΐΐε ηεΐ ιηίΐΐε εεηίιπη ηεΐ είΐΌ3, άεόεαί ίΐΐα δίθί θ.3Γε Ιοεο 

ρΓουίδίοηίδ ίρετρεΓοππη τηίΐΐε δηρΓ35επρίοηιηι, δί νίάεΐίεεί επιηί ίη 

ηοδίτο εοηιηηε, ηεΐ ά3Γε Ϊ1ΐ3 αηαηάο, εοπιρίεεία 3££ίεί3είοηε, Γεάίεπηί 

ίη εοιηηηε. Εί δί ίΐΐε, ηιιί Β3ΐ>εί μΐίίείηηι, £αεπί ίη εοηεοΓάίο εηηι ίΐΐο 
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30 ραραίε, <5εβε3ί ρτεοϋείηιη Γε§·ίπιεη ίρδ3 Ιοεα θητε εί οοηδί§·η3Γε, ά^πάο 

άε ]3οε νοβίδ ηοίίείοηι, ηε δίβί νΐίτμ άεΐατ ρΓοηίδίο 5αρΓ3δεπρί3 ΐρει> 

ρετοππη ηιίΐΐε. Μαηάαιηιΐδ ίί3ςηε νοβϊδ, οιιχη εοάειη εοηδίΐίο, φΐαίεηαδ, 

δίοηί δηρεπιΐδ άεΙΐβεΓαίηπι εδί, ίη φΐαηίηιη 3<5 ιιοδ αίίΐηεί, οβδεηιείίδ 

εί οβδεπΐ3Π ίηαιοΙαΗΗίεΓ ί3εΐ3ίίδ, ίαεϊεηίεδ 1ΐ35 ηοδίΓ3δ Ιίίεταδ ίη μείίδ 

35 νεδίπ τε§ίηιίηίδ 3(5 ίαίαίΌπηη πιεηιοπ3πι Γε§ΙδίΓ3π εί Γε§ΊδίΓ3ί3 ρτεδεη- 

ίμηίί Γεδίίίηί. 

ϋαίε ίη ηοδίτο <5αε1ια1ί ραφείο άίε ΧνΐΙΙΙ πιεηδίδ ]ηηί], ίηάΐςίίοηε 
III. Μο ο<χςχν. 

ΚεοβρΙα άίβ XXVI $η11$ 1455. 

15 προ του 5ΐαί ίΐΐΐ] είχε γραφή δΐιαδ ίίΐίιΐδ, δπερ ακολούθως διεγράφη. 

Κ' 

Άμνήστευσις τοΰ Ίω. Καβαλλαρίκη ή Κούκλη, 

ώς βοηθήσαντος είς την σύλληψιν τοΰ Σήφη Βλαστού 
1455, Ιουνίου 20 

Επιστολή τοΰ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δοΰκαν τής Κρήτης, γνωστο¬ 

ποιούσα άπόφασιν τοΰ Συμβουλίου των Δέκα περί άρσεως τής εις εξορίαν 

καταδίκης τοΰ Ηωάννου Καβαλλαρίκη ή Κοΰκλη, προς αμοιβήν του ως βοη- 

■θήσαντος εις την σΰλληψιν τοΰ Σήφη Βλαστοΰ (πρβλ. έγγρ. ΙΔ', στ. 18 -19)· 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Α.δ.ν. —Όηοα άί Οαηάία 8: ΜΪ88ίνβ β νββροη- 
δίνε, φΐ&ί. 2 ( 1417 - 1450 (καί 1454- 1465)), οπερ δεν φέρει σελιδαρίθμησιν. 

Ρταπείδεαδ Ροδοατί, <5εί §Τ3ίΐ3 <5αχ νεηείΐΗπιιη εί εείεΓ3. 

νηίηεΓδίδ εί δίη^ηΐϊδ ηοβίΐώηδ εί δαρίεηίίΒιΐδ νίπδ άαοΐιε εί οοηδί- 

Ιίατίίδ 3ε εαρίίαηεο Οτείε, οείεπδςηε τεείοηβηδ, εοηδίΐίαπίδ εί οίίίείαΐί- 

βιΐδ ηοδίπδ ίΐΐίηδ ίηδηΐε, α<5 ςηοδ ρτεδεηίεδ 3<5ηεηεπηΐ, ίίάεΐίβιΐδ όίΐεείίδ 
5 δ3ΐηίεπι ε<1 εϋΐεείίοηίδ αίίεείηηι. 

Ηαβεηίεδ ίηίοπηαίίοηεηι νεπ(5ίθ3ΐη ςηοά Ιοίιαηηεδ Οαηαΐεπεί, 

οο^ηοηιίηαΐηδ Οιαοΐί, δε ρΐΌΐηρίηηι εί άίΙίσ-εηίεΓ εχΗίβηίί, νί ηεςμιίδδί- 

ηπίδ ρτοόίΙοΓ δίρΗηδ νΐ3δίο 03ρεΓείιΐΓ εί ίη πΐ3ηίόιΐδ Γε§ιηιίηίδ ηοδίτί 

Β,εΐΐιίηιί οοηδί^ηατείιΐΓ, νί δεηΐίαί (5ε 5οηο ορετε δηο βεηί^ηίίαΐεπι εί 

10 §τ3ίί3ΐη ποδίταπι, εηηι ηοδίτο εοηδίΐίο άεεεηι εί αάόίίϊοηίδ άεΐίβετααί- 

ηιηδ ςαοά ίόεπι Ιο1ΐ3ηηβ5 03ΐΐ3ΐ3πεί Ηβετε 3Ϊ>δο1ιΐ3ίηΓ ά\> οπιηί βαηο, 

(ΐιιοά ΙιαΒεΙ;, ηιμηάαηίεδ νοβίδ εί νεδίπ εηΐΐίβεί, εαηι εοάεηι εοηδίΐίο, 

Συλλογή βενετ. εγγράφων περί τής συνωμοσίας Σήφη Βλαστοΰ ( 1453 - 1454) 231 

αιΐ3ΐεηηδ Βιιίϋδΐηοάί (5ε1ΛεΓ3ΐίοηεπι εί 3ΐ3δο1ηΐίοηειη, ίη ςηαηίηηι 30 

ηοδ αηίηεΐ, οΐίδεηιειίδ εί οΐ)δεηΐ3Π ΐηαίοΙαόϋίΐεΓ ί3(:ί3^5; 
15 Ο&ίε ϊη ηοδίτο άιιεαίί ραΐαΐίο άίε XX πιεηδίδ ΐηηί], ίηάίεΐίοηε, III. 

ΜΟΟΟΟΚν. 

ΙΖ' 

Πρότασις μεταβιβάσεως αξιώματος 
^ανόντος ά ντεπά να στάτου είς αδελφόν του 

1455, Ιουνίου 27 

Πρότασις έν τφ Συμβουλίφ των Δέκα (απορριφθεισα) περί μεταβιβα* 

σεως τοΰ αξιώματος"τοΰ δικαστοΰ Άμαρίου (Π^ηιίπ), δπερ είχε λόβει ο 
προσφάτως ΰανών Πέτρος (5ε Ανοηαΐ, διά τάς κατά την συνωμοσίαν του 
Σήφη Βλαστοΰ προσενεχθείσας υπηρεσίας του (βλ. έ'γγρ. ΙΑ , στ. 35-42 ), 

είς τον άδελφόν του Γεώργιον, δστις 0ά παρέχη τό ήμισυ των προσόδων εις 

τούς ανηλίκους υιούς τοΰ Πέτρου. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Α.δ.ν. - Οοτχ&ίο X: ΜίβΗ, τε£. 15 ( 1454 - 

1459)ΜΓτάφρασίς του είς την γαλλικήν (μετά παραλείψεις τοΰ έν τελεί αρνητικού 
αποτελέσματος τής ψηφοφορίας) έδημοσιεΰ^η ύπό Ο. Κ ε τ ο ί 11 3 3, Ι,εδ νΐαδΐο, 

σ. 71. 

Όίε 27 ίιαηίί <ΐ455> 

°&Ρ1^ Οιηη ρπάεηι ρετ ίδίαά εοηδίΐίαιη οοηοεδδηιη ίηεπί; δετ Ρείτο άε 

Αηοη3ΐ ΙαόίοαΙηηι (5ε Πμπιίπ, ρτο αΐίςηαΐί τεοοπιρεηδαίιοπε εοταιη, ηηε 

ίεοίί εί εχεΓεηΐί δε ίη εοηδρίΓαΐίοηε 3ίίί] νΐαδοο εοηΐΓ3 ειαιί:3ί:ειη ηοδ- 

5 ΙΓ3Π1 ΚεΗήηιί, εΐ δίεηί ηοηίΐεΓ ΙιαΒεΙητ, ίόεπι δετ ΡεΙταδ ηιοΓίηιΐδ εδΐ, 

Γείίεΐίδ ίίΐίΐδ ρ3Γαη1ίδ, Εΐ όί^ηηηι αε ρίηηι δΐί, ςηοό (5ε 5εηείιειο ηοδίτο 

ρΓεάίοΙο, ςηο ίάειη δετ Ρείταδ ^απάετε ηοη ροΐηίΐ:, £ι1ΐ] ^3ΐιάε3ηί: εί 

5εηϋί3η1 5εηί§·ηίΙ;3ΐ€ηι εί: §Τ3ΐί3Πΐ ηοδίΓ3ηι, 
ν3άίί ρατδ, ςηία ίΐΗ] ρτεάίοΐί εοηάαπι δετ Ρείτί, ρτορίετ Ρ3Πΐ3ηι 

10 εΐαΐεηι, ίΐΐαθ. οίίίείηιη εχετεετε ηοη ροδδεηΐ, δετ ΟεοΓ£ΐηδ, ίτ&ίετ 

ίρδίηδ οοηάαιη δετ Ρεϊπ, 1ΐ35ετε εί εχετοετε ροδδίί Ιηάιεαίιιπι Ρ^^10· 

ίηηι, εηηι ιηοάίδ εί εοη(5ίϊϊοηί5ηδ ρτείαίο δετ Ρείτο οοηοεδδΐδ, όαηάο 

ιηειϋείαίειη νίΐΐίίαίΐδ <5ίείί ο££ίείί ίίΗίδ δετ Ρείπ ρΓεόίεΐί. 

Όο ρατίε — 6 — 6 
Ο ε ηοη — 4 — 5 

Νοη δΐηοετί — 4 — 3 
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ΙΗ' 

Ανακρίσεις κατά τοΰ πρωτοπαπά Ρέθυμνου 
Πέτρου Τζαγκαροπουλου ώς ύποπτου συνωμοσίας 

1461 (βενετ. ετ. 1460), Φεβρουάριου 11 -13 

Απόφασις τοΰ Συμβουλίου των Δέκα περί διώξεως τοΰ έκλεγέντος 

πρωτοπαπα Ρέθυμνου Πέτρου Τζαγκαροπούλου, καταγγελθέντος ώς υπόπτου 

υπό τοΰ Ρέκτωρος Παύλου άε Ρηοΐίδ. Εις τον προσεχώς μεταβαίνοντα εις 

Ρέθυμνον Ρέκτωρα Άνδρέαν άε Μοίίηο και τούς δύο Συμβούλους του ανα¬ 

τίθεται ή διενέργεια των ανακρίσεων. Έάν εΰρουν εύσταθούσας τάς καταγ¬ 

γελίας, δέον ν απολυσουν αυτόν και αποστείλουν εις Βενετίαν μετά τής 

σχηματισθησομένης δικογραφίας. (Πρότασις περί άμέσου άπολύσεως και 

τιμωρίας του υπό τοΰ Ρέκτωρος Ρεθύμνης, ώς καί μή άντικαταστάσεώς του 
πάντως δια τοΰ ιερέως Μακαρίου Κλάδου, δεν εγένετο δεκτή). 

Έκδίδεται άκεραίως τό πρώτον εκ τοΰ Α.δ.ν. - Οοηδ^Ιχο X: ΜίβΙΐ, Γβσ 16 
( 1460- 1466 ), φ. 22γ. * 

Η αρχή του (στ. 1-10), μετά βραχείας περιλήψεως τής συνεχείας, έδημο- 

σιευθη υπό V. I, & πι & η 8 ί γ, δεοτεΐδ άε νεηΐδε, σ. 045-046 ( άριθ·. 5). 

„ , . . ΜΟΟΟΟΒΧ άίε XI ίεύπιαπ] 
8βτ Αίοΐδΐιΐδ Βιεθο 
8ετ ΑΙοίδΐυδ Βειη4>ο 

Ο&ρϊΙα 

θύτη άεπηηΐίαίιπη £ιιεπ4 03ρί4ίί)ΐΐδ, ριαοά ΐπ Ιοεο ηοδ4το Κε4ΐιίηιΐ 
Ιιαίοιίεΐ; ρυϊάαπι Ρε4πΐδ ΖαηεΙίΒΓορηΙηδ, εΐεείιΐδ ρτοΛοραρ», ρηί ηοη εδ4 

εαΐΰοΐίεπδ Χπδ4ίαηηδ ηεε ίίάεΐίδ πο34γο θοπιίηίο, δΐοιι4 ρετ άεηιιηΐίβπι 
5 64 <3εροδί4ίοηεηι νίτοπιπι ηοΜΙίαπι βετ Ραηΐί άε Ρποΐίδ, τεείοπδ, ε4 δετ 
ΙεΐΌηίπη Οΐεάο, εοηδΠί&π] ΚείΗίηιί, Ιεείαπι ίδ4ί εοπδίΐίο, εοηδ434, ε4 

εοηδί(ΐ6Γ3ίο ρΓΟδεπίί Ιειηροτε ε4 Ιιίδ, ςαε 3οη3η4 άε ΓβΡ»ιΐ5 Τΐιεαεπ, ε4 

ηιιοά τεβεΙΗο ρΐΌχίιηα Κ.ε4ΐιίιηί ρΓοεεδδίί: α ρπραΐίβυδ ίηίηιίείδ ηοδ4πδ, 
5Ϊ4 ορ4ΐιυηηι οοηδίΐίηηι 3<Ι Ιιοε ρΓοαίθετε, 

10 Υαάίί: ρμΓδ ρυοά δοπ4)α4αΓ ε4 ιηδηάεΙϋΓ Γε§:ίηπηί ΚείΗΐιπί 64 δαε- 

εεδδοπβυδ ςηοά, πίδίδ ρΓεδεηΙίΙιιΐδ, ΙϊεεηίίαΓε άεύεαΐ άίε4ηηι Ρε4ηιπι άε 

Κε4Ηϊηιο ε4 ίπδΐιία Οε4ε, δηΰ ϋΐα ρεπά, ςιιε άίε4ο τε§:ίπιίηί αίάεβίΐυι·, 

ε4 εαδδΕΓε 6ΐιιη αβ οίίίείο ρΓθ4ΐιορ3ρα4ϊδ Κ,εΐΐιίηιί, ηοη εοηίετεηάο άίε4υιη 

οίίιειηηι ρΓ6δΙ>γ4είΌ ΜβοΗβπο ΟΙαηάο, ςηί Βίε εδ4, ηΐΐο πιοάο. 3εά εΐί- 

15 §·6Γ6 ηηηηι αΐΐιιιιι ίη οίίίείο ρτεάίείο, ραί δί4 ίίάεΐίδ ηοδ4π άοηιίηίί εί 

εα4ΐιο1ίεηδ Χπδ4Ϊ3ηιΐδ, 4εηεηάο δεετεΐηπι αραά δε ρυοά οίίίείηηι ηοη 
εοη£εΓα4ιΐΓ ρΓεδβγΙετο ΜβοΙιβπο ρΓεάίε4ο. 

Οε ρ&Γϋε — 7 — 6 

1. —Τά ΰπ’ άριθ·. Γ καί Θ' έγγραφα. 

ΑπΛϊνΐο άί δΐίΐΐο Λί νεηεζί» — ϋηοδ άϊ 03π<3ί3 8 : ΜΪΒκίνβ 6 ΓεΒροπβίνβ, 

ςυαί. 2 ( 1417 - 1450 καί 1454 - 1465 ). 
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■/αΐηφί· 

3. — Τό τέλος τοΰ ύπ’ άριϋ·. Τ' εγγράφου. 

( Αυτόθι, ). 



■■ ί : 

ί ■ ^ ^ ;! 

·' ' ·'·ν';:· 
Μ Μ 

ΜΒΟΐιϋ «βμΙεΚ!® 

Μ 

ημ ^4-Ρ-ττϊΦτ- 

4. — Τό ύπ’ άριθ·, Ν' έγγραφον. 
Αιχίιΐνίο (1ΐ 8131ο <1ί νεπεζΐα — ϋιιοα άϊ 03η(1Ϊ3 2 : ϋαοαίϊ ε ΙείΙβΓβ ηοενιιΐε, 

ςιΐ3ί. 36 ( 1439 - 1490 ). 
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δετ Ι,δΐΐΓβηΙάηδ Μ&ιιγο, οαραί . . 
Υαΐϋ ηαοά ίηςώδΚίο ρΓοάίοΐΕΐ ·άβ ίρδο ΡεϊΓΟ οοπΜηίίΙαίαΓ ηιπδ ηο- 

20 δΠίδιίδ δ<π ΑηάΓεε άε Μοίίηο, ρΓοίεοΙιίΓΟ τεοίοπ, εξ δεΓ ΕςοιγοπΗο ΟγϊΗ, 

εοηδίΐιαπο ΚεΛίαιί, ε* αΐϊο εοηδίΐί&πο εΐ δί ίηαεηεπηΐ: δίευί: άεηαπ1Ϊ3- 

Ιιιπι εδΕ, ειιπι Ιίεεηΐί&Γε άεΐ>ε&η1: άε Κ,είΙιίΗΐο εξ ΐπδΐι1& Οιείε, τηίξξαηξιιιιε 
ρΓοεεδδΐιιη ΙοΓηιαίαιη ρεΓ εοδ &ά εαρΐΐα. 

Ώε ραι-ίο — 5 — 5 
Οε ηοη — 0 — 
Νοη δίπεετΐ —5 — 6 

Οίε XII} £εί)Γααπ] 

Οαρίία 
ζ^οά ιηςαίδίΐίο εοπιηι, ς^ιιε ορροηπηίιΐΓ ΡείΓΟ ΖαηοηαΓορηΙο, ρτο- 

ίΐιορ&ραίΐ ΚείΜιηί, εοηιηιίίαίιΐΓ νίπδ ηοΜΚΒηδ δεΓ Αηάτεε άε Μοίίηο, 

30 ρΓθ£εεί;ιΐΓθ τεείοπ, εί δεΓ Ι,αιίΓεηίίο Ύίεΐηπ, εοηδίΐίαπο Κείΐιίηιί αε Μίο 
οοηδίΐίαπο. Εί δί ΐηαεηεπηί δίεαί άβηαηίιαίιιπι εδί, £ο«ηαίο ρΓοεεδδα, 

ίρδίιπι Ρείπιιη ΙίεεηΐίαΓε δίόίςυε ηιαηάεπ-ε ςηοά ηεηίαί ηοδίπηη άο- 

πιίηίιιπι οί εαρΐία Ιιηίηδ εοηδίΐί] πήίίαηίφίε ρΓοεεδδαπι δΐιίδ Ηΐεπδ ίη- 

εΐαδίιιη. 

ϋε ραΛε — 10 
ϋε ηοη — 0 

Νοη δίηοεπ — 6 

ΙΘ' 
Ανακρίσεις περί συνωμοτικής δράσεως 

των είς Κρήτην έκ Κωνσταντινουπόλεως προσφυγόντων 
καί άπέλασις των υπόπτων 

1461, Απριλίου 27 

Άπόφασις τοϋ Συμβουλίου των Δέκα, δι’ ής διατάσσεται ή Αΰθεντία 

τής Κρήτης, ϊνα, προς πρόληψιν τής άναβιώσεως τής επαναστάσεις του Ρέθυ¬ 

μνου, ενεργήση διακριτικήν ερευνάν περί των άνά την Κρήτην εκ Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως καί Μορέως προσφυγών, εΰγενων, αστών, ιερέων και μονα¬ 

χών καί απελαθούν εντός τακτής προθεσμίας δσοι εκ τούτων κριθουν επι¬ 

κίνδυνοι· 

Έκδεδομένον μερικώς (εξαιρέσει τοϋ τέλους) υπό έσφαλμένην ημερομηνίαν 27 
Αύγούστου, έκ τοΰ Α.δ.ν. - Οοηήφο X: Μχδϋ, Γ6£. 16 (1460 - 1466), φ. 25ν υπο 
V. τ,&χα&ηβίγ, δοοΓβίε ά’^ίαί νβηίββ, σ. 046 (άριθ·. 6). 
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Κ' 

Ανακρίσεις κατά Ίωάννου Άργυροπούλου 
ώς υπόπτου συνωμοσίας 

1461, Ιουνίου 19 

Αποφασις του Συμβουλίου των Δέκα περί συλλήψεως καί άνακρίσεως 

τοΰ εκ Κωνσταντινουπόλεοις Ίωάννου Άργυροποΰλου, κατοικούντος έν χωρίιρ 

Γερακάρι, περί οΰ υπάρχουν πληροφορίαι ότι συνωμοτεί. "Ας έρωτηθούν 

οι Μανόλης Λίμας και Κώστας Καβαλλαρίκης, οΐτινες γνωρίζουν πολλά, καί 

ας ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα κατά των ενόχων μετά πάσης μυστικότη- 

τος. Ιδιαίτερα προσοχή πρέπει νά δοθή εις τούς πολυαρίθμους εις Κρήτην 

εκ Κωνσταντινουπόλεως καί Μορέως ερχομένους, ιδία ιερείς καί μοναχούς. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Α.Β.ν. — Οοιιβΐφο X: Μίδίί, τε£. 16 (1460 - 
1466), φ. 30γ. Περίληψίς του (μετά των δύο πρώτων στίχων) έδημοσιεύθη υπό V. 
Ι,ίΐιη&ηδίίγ, δεετείβ <ΤΕ1α1 άε νεηίδε, σ. 047 (άριθ. 7). Μνεία του υπό 
Ε. Τ Ια ίτ ΐ ο I, 1,3 Ε.οηΐ3.ηΐε νέηΐίΐεηηε, σ. 433 (καί σημ. 2). 

ΌΪ6 XVIII} ]ιιηί] (1461) 
ιριία 

Οιιοά δοπόαΙιΐΓ Γ6§ΐπιίηί θείε ίη Ιιεις £οπη3. 

Αά ποίίΐίαπι πο3ΐΓ3πι άειιεπίΐ ς[Π3ΐίΐ6Γ }ο3ηηε3 Ατ^γτοροΐαδ, Οοη- 

5ΐ3ηΐίηορο1ίΐαηπ5, Ηαβίΐηίοι: υίΐΐε <3ε }εΓ3εΙΐ3π, ίιταείαΐ εοηΐΓ3 δίαίιπη 

5 ηοδίΓΠπα, δίειιΐ ρετ δεπρίιίΓΕίιι, ςιηαιη ιιοόίδ ηιίΐΐίππίδ ρΓεδεηΐίόιΐδ ίποΐιι- 

δ&ιη, ροΐεπίίδ ίηΐιιεπ. Εΐ ρΓορί0Γ63, εχίδΐίπιαηίεδ Ιιαηε ηιαίεπαπι δίεηΐ 

πιεπίο άεβεί εχίδΐίηΐ3Π, νοίιχηιιΐδ 61 ειιηι ηοδίτο εοηδίΐίο άεεεπι Ιίάεΐί- 

Ιδίί νεδίτε ηΐ3ΐκΐ3ηιιΐ3 ηιιοά εαιη δοΐίΐα ρπιάεη1ί3 ιΐ65ΐΓ3 ρΓοειΐΓ3Γ6 

άεόεαίίδ Ιιαόθΐκΐί ίη νεδίπδ πιαηίίαιΐδ άίεΐυπι .Ιοαηηειη ΑΓ^ίτοριιΙιιπι εΐ 

10 αό Πΐο Ιι&Βετε πεπίαίειη επιη ςιιίόιΐδ δε ίηίεΐΐί^ίΐ εΐ ςιι&ΙίΐεΓ Ιιίε ΙταεΙα- 

ίυδ δε ΙΐΗόεΙ εί ίαεβΓε ίπ Ιιοε εαδίι εοηΐτα επηι εί αΐίοδ εαΐραβίΐεδ ίά 

ςποά Ιιοηοπ ηοδίτο αε βοηο εί δεειιπίαΐί ηοδίπ 8ΐ3ΐιΐδ πίάεόΐΐίδ εοηιιε- 

πίΓ6, ΐΓ3εΐ3η<3ο Ιιμπε τεπι σπ3ηίο ε3ηΐίιΐδ εί δεοΓείίυδ £ίεπ ροΐεπί, δίεπί 

<3ε νεδίτμ δο,ρΐεηίία ρΐεηε εοηίίάίπιπδ. Εί ργο ίηΙε11ί§·εη<1ο ρεταπιρίίαδ 

15 ιδιώτη ηΐΕΐ6Π3πι, (ΙεΒεπίίδ εΐίαηι απάίτε Μμηοΐί οΗιγ Εΐπιπ εΐ ΟοδΙπ 

Οΐιααπίππεί, ςπί, δίοπΐ Γείετί ραρ3 ΟεοΓ§ίιΐ3, δείιιηΐ Ιηιηε οπίίηεηι, 

δίευΐ ϊρδε ραρπ, εΐ άίχετηηΐ ίΐΐί 36 δείτε 31Ϊ33 τεδ δεετεΐίοτεδ εΐ ίπιροτ- 

ΐ3η1ίθΓ6δ. Εΐ θε οτηηί εο, ηποά άε ίετηροτε ίη Ιεηιρυδ £εεεπίίδ, δίΐίδ 

δοΐΐίείΐί ρετ ίτεςαεηίεδ Ηίεταδ 03τε ηοΐίείππι ηοδίτο άοιηίηίο. 

20 Ιηδπρετ, δίεαΐ ρετ 31Ϊ33 ηοδίτπδ Ηίετηδ ποόίδ δετΐρδίιππδ άε ίΐΐίδ 

Οοηδίαπίίηοροϋίππίδ εΐ ΑπιοΓείΐίδ, ςπί ίη ίηδπία Οτείε ιιεηεταηΐ, άεΒε3· 
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ΐίδ ίΐ306Γ6 Εππ^ηαιη αάιιεΓίεηΐίίΐηι, πες,ιιίίΐ ρετίειιΐί ροδδίΐ οεοχίΓΓετε. 
Ιία ηαηε εππι άίείο εοηδϊΐίο άεεεπι Γερ1ίε3ΐπιΐ5 ς_πο(Ι ίπ ρτειίΐεΐίδ Οοπε- 

ΐ3Πΐίπορο1ίΙδίιίδ 6ί Απιοτείΐϊδ 3ε ρ3ρ3ΐίί)ΐΐ5 εΐ ε3ΐοίετί5 ηΚίδηπε δίπιΠί- 
25 ΐ>Η5 άεΙ)63ΐί3 άίΙί&εηίεΓ 30αεηετ6 εΐ ρτεδετίίηι απΐ3, δίεαΐ ίη£οΓΠΐ3ΐί 

511111115, 5πη1 ίη ηπιπετο ηαΐάε §Τ3ηάί εΐ ρτο 53ρίεηίΪ3 εΐ ρπκ1εηΐί3 

νεδίτ3 Ι3ΐί1ετ ρτοπίόεηΐίδ ηιιοά 3ΐί(}ΐιο(Ι ίπεοπιιεηίεπδ ηεΐ ρεπεπίππι 

5ΐ3ΐπί ηοδίτο εαεηίτε ηοη ροδδίΐ. 

ϋ6 ρ3Γΐ6 — 15 
ϋ0 ποπ — 0 
Νοη δίηοβπ — 1 

7 0χί3ίίηΐ3Π διώρθωσα : εχΐί- ό κώδιξ 

ΚΑ' 

Μένρα έπαγρυπνήσεως έξ αφορμής 
τών έν Ρεθύμνω ριφθεισών προκηρύξεων 

1461, Ιουνίου 22 

Άπόφασις του Συμβουλίου τών Δέκα, έπανερχομένου επί τού ζητήμα¬ 

τος τής συνωμοτικής κινήσεως έν Κρήτη (πρβλ. έγγρ. Κ'), έξ αφορμής ελλη¬ 

νικών προκηρύξεων εύρεθεισών εις την πύλην τού Ρέθυμνου και αποσκοπου- 

σών εις τήν άνανέωσιν τής έπαναστάσεως τού Σήφη : ή Αύθεντία τής Κρήτης 

οφείλει νά πράξη τό παν προς άνακάλυψιν καί αύστηράν τιμωρίαν τών 

συνωμοτών. Ιδιαιτέρα προσοχή ας δοθή είς τούς έκ Κωνσταντινουπόλεως 

καί Μορέως πρόσφυγας: οί πλέον ύποπτοι άς απελαθούν, οί μονάχοι και 

ιερείς άς κατοικήσουν είς Κέρκυραν καί τα περιξ. Ο αρχηγός τών κατά 

θάλασσαν δυνάμεων νίεΐοτ 03ρε11ο διατάσσεται ν’ άποστείλη αμέσως εις 

Κρήτην πέντε γαλέρας προς ύποστήριξιν τής Αυθεντίας κατά τήν λήψιν τών 

ένδεικνυομένων μέτρων. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ του Α.8.ν. — Οοηδΐ^Ιΐο X: Μίείΐ, τε§. 16 (1460- 

1466), φ. Β0ν. 
Περίληψίς του έδημοσιεύθη υπό V. Κ&ϋΐ&ηδίΣγ, δεοτεΐδ ά Ε1&1 θε νε- 

ηΐδε, σ. 047 ( άριθ. 7 (θΐδ) ), άνεδημοσιεύθη δ’ έντεΰθεν υπό Ο. Κ έ γ ο ί Π α 3, Κε3 

Υΐδδίο, σ. 51, σημ. 1 καί (έκ δευτέρου ! ) σ. 322-323 (άριΦ. Ρ ). 
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ΜΟΟΟΟΕΧΙ άίε XXII. ]αηί] 
Γε^ίπΐίηί θείε. 

3εγ Ι&οο^ηε Ο&ηάυΐο 

δβΓ Ν3θοΐ3.υ5 Μ&ΓΟβΠο 
8θγ Ο&ΓοΙΐΐδ Μδπηο 

Οδρΐίη 

ΡΓοχίπιίδ Ηΐ5 άίεΒαδ, οά ε3, ηαε 3ά ηοδίΓ3Πΐ ηοίίεί3Πΐ <3β(3ηοί;α. ίαε- 

Γ3.Π1; άε ηιαίο. εί ρΓ3Π3 άίδροδίίίοηε εοηΊΪί3ίίηοΓππι εί δαβάίίοΓαηι ί11ίη5 

5 Ιηδαίε ηοδίΓθ &ά εοηδρΪΓ3ηάαηι εοηίΓ3 ΙιοηοΓεηι εί δί3ίηιη ηοδίΓαπι, 3ε 

είΐαπι ρΓορίεΓ ίΠα, ςαε 1ΐ3ΐ)ηεΓ3ΐιιπδ άε ηΐ3£ηο ηαιηεΓΟ 0οηδί3ηίίηορο- 

Ηίαηοπιπι εί αΐίοηιηι ρΓοαίηείε ΑιηοΓεε, ςαί ίΐΐαε δε εοηία1εΓ3ηί 3ά 

Η3βίί3ηάαηι, δεπρδίιηηδ αοβίδ, εαιη άε1ίάεΓ3ίίοηε οοηδΐΐ^' ηοδίπ X, 

ςααηΐιιηι ίππε ηδςαε ορροΓίεΓε ηοιιίηιιΐδ 1ίίεΓ33(ΐηε ίρδ3δ αά ιιοδ ηπίίϊ- 

10 Γηιΐδ Ιιίδ 3άίαπεί35. Νοαίδδίιηε αεΓο, εαπι & Γε&ίπιίηε ηοδίΓο 03ηεε 

αοοθρεππίΗδ εεΓί3δ 1ίίίεΓ3δ δίβί ηιίδδΒδ ρεΓ Γ0§·ίπιεη Κείΐιίππ, νη3 εαηι 

<3α3ά3ηι εορΐ3 1ίίεΓ3Γηιη άίΓεεί3Γπηι ίρδί Γε§·ίιηίηί, ραε ΓερεΓίε ίαεΓαηί 

δαρεΓ ροΓίαηι ραπιαπι Πΐίιΐδ είαίί3ίΐδ εί ίΓ3άαείε Ιιιεπιηί: άε §τεεο ίη 

ΐ3ίίηαπι. Ε^δ εορΐ3δ, είδί ίεηε3ηιπδ ιιοδ ]3ΐη 3ηίε3 αοοερίδδε, 5ί3ίαίηια3 

15 ίαιτιεη ργο §τ3αΐί3ίε εί ροηάεΓε Ιιαίαδ τεί, ςα^πι ί3ηίαηι ηΐ3£ηί£3είπια8 

ςα3ηίαπι οπιηί ]αΓε άεΒεπιαδ 3ά αοδ ηιΐίίεΓε Ιιίδ ίηιρ1ΐε3ί3δ; εί ςαΐάειη 

3(ΙηιίΓ3π εοπιρεΙΙίηιηΓ ςαοά εαηι, αί δείηιαδ, άε Γεβαδ ρΓεάίείίδ ηοίίεί3ΐη 

Ιιαβαεπίίδ, ηίΐιίΐ ηοβίδ δεπρδεπίίδ δεα ρΓοαίδίοηεηι ηοπ £εεεπίίδ. 0ιΐ3ΐπ 

ο\) τεπι 3επ6εηά3δ 1ΐ3δ ηοδίΓ3δ 3ά αοδ άαχίηιαδ, ηΐ3ηά3ηίεδ, εαηι ρΓείαίο 

20 εοηδίΐίο ηοδίΓΟ X, αί εαιη, δίεαί αίάεάίίίδ, τεηοιιαίε εδδε υίάεαπΙιΐΓ εοη- 

ίαΓαίίοηεδ εί ρΓοάίίΐοηεδ εοηά3ΐπ δί£ί 3 ε εοιηρίίεαιη δε(}Π3είαιης[αε 

δΐιοηιπι, ραί ηοη ίαεΓαηί ίί3 δα££ίείεηίεΓ ρπΓ£3ίε, αί ορυδ εΓ3ί, ο,ά Ιΐ3πο 

Γ0ΙΤ1, δίιαίιαϊ ηοδίτο ίιηροΓίαηίίδδίπ^ηι, δρίπίαδ νεδίΓΟδ εί ίη§·εηί3 (Εγπ- 

§α!:ίδ ίηηηίΓεηάο ηΐ3ΐ;εΓΪ3ηι ίδΐ3Γα ρεΓ ίΐΐοδ οιπηεδ ηιεΙίοΓεδ εί 03ΐιίίοΓεδ 

25 ιηο(Ιθ5, ςηΐ ρηιάεηίί]δ νεδίπδ ιιϊάεΙ^ιιπϋυΓ, ιιί άεαεπΐαίίδ ίη Ιαεεηι εοη- 

δρΪΓαίΐοηίδ ΐδίίαδ εί ίΠοΓαπι, ςαί ί3ηί3ηι ρεΓίίάΪ3ηι εοηΐΓ3 δί3ίιπη ηοδ- 

ίΓαηι πιαείιίηαπ ηΐίαηίαΓ, οοηίΓ3 ςριοδ αοίαηιαδ, ηΐ3χίηιε(ΐυε εοηίΓ3 

ΡΓίηείρ3ΐεδ, αί π§·ί<33πι ]αδίίείαιη ίαεϊβίΐδ. Ιη 1ΐ3ε 3αίεηι τε ίαηίο δία- 

άϊοδίαδ ίαηίοςαε ίεΓαεηίίαδ ρεΓ αοδ ρΓοεεάεηάαηι εδί, ςααηίο πιπιογ 

30 εοπδίθεΓαίΐο 1ΐ3ΐ)εηά3 εδί ίη Οοηδίαηΐΐηοροΐίίαηοδ εί 3ΐίοδ ρΒΓίΐαηι Αηιο- 

τεε, ςαί αθ ίηδαΐαηι ίΠαηι ηοδίΓ3ηι δε τειΙαχεΓαηί. 0αοηΐ3ηι ηοη εδί 

άαΗαπι ηαοά εχ Ιιοε εΐίαηι ηιαίαδ ρεπεαίηιη εοηείί3π ροδδεί. νεΓαηχ, 

αί ίη οηιηεπι ε3δαιη ηιείίαδ ίαίίαδςαε Ιιοε ιη3ηά3ίαηι ηοδίΓαιη 3(Ιίηι- 

ρίετε ροδδίίίδ, αάαίδ3ηιαδ αοδ ςαοά ίαδδίηιαδ νίΓο ηο^ίϋ νίείοΓΐ Οαρείΐο, 

35 εαρίίαηεο ηοδίΓΟ πιαΓίδ, ςαοά ςαδηιρΓίηιαηι ηιΐίίεΓε άεί)ε3ί 3εΙ ίΐΐαηι 

ίηδαΐαηι ηοδίΓ3ΐη 3(1 νεδίπ ο^εάίεηίίαιη §'3ΐε3δ ςαίηηαε άε νεηείΐ]δ, αί 

εαδ ορεΓαπ ροδδίίίδ ία ορροΓίαηίίαίΐάύδ, ο^αε αΐάεάαηίαΓ αοίιίδ, άείη- 
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άεςαε ΓεππίΙεΓε 3ά ίρδαιπ 03ρΐί3ηεαηι ηοδίΓαπι. ΕίίβΓ&δ αεΓΟ, ςααδ 

3θπί>ίηιαδ είάεηι Ο3ρΐί3ηεο πιαΓίδ, αοίήδ ηιίίίίπιαδ, ρΓεδεηίΛαδ αΐΐίβ-αίαδ, 

40 ηί5 εαπι οραδ εΓίί, 03δ ρεΓ αηαπι ^Γίρραπι αείοείδδίηιε ηιΐίίεΓε είάεηι 

03ρίί3ηεο δίαάε3ΐϊδ. 

0οηιηιεΓηοΓ3ηιαδ ρΓείεΓεα αοΗδ, αί ορεΓαηι άείίδ εί ρΓοαίάεαίίδ 

ίΐΐίηε Ιεααπ ίαεεΓε άε ίΐΐίδ ρπηείραΐίάαδ 0οηδΐ3ηίίηορο1ίί3ηίδ εί ΟΓεείδ 

ΑιηοΓοε, ηαοδ ηΐ3?ίδ δαδρεείοδ 1ΐ3£>εΙ)ίΐίδ, ρΓεδεΓίίιηςαε ε3ΐοΐ0Γθδ εί ρα- 

45 ραίεδ ί| εαπι Ιιοε ςαοά, δί αοΙαεΓίηί, ΙιαΙοϊί&Γβ ροδδίηί ίη ΟοΓρΙιοί εί ίη 

3ΐίΐδ Ιοείδ ηοδίπδ α ΟογΙοι είίΓ3 εί ηοη 3ΐίίεΓ ηιοάο 3ΐίςιαο || . Εί άειηηπι 

εαπι δίίίδ ίη £3είο εί οηιπία ορίίηιε ίηίε1%εΓε ροδδίίίδ, Γείίηςαίπιαδ 

αοΙ)ίδ Ιιοε οηαδ ίαάίείο αεδίΓΟ ίηιροΓίαηίίδδίπιαηι τεάαδ αεδίπδ, ϊία ςαοά, 

ηιεάί3ηίίΐ3α5 ρΓοαίδίοηίάαδ νεδίπδ, δί3ίαδ ποδίεΓ ίη ίΐΐίδ ραΓίΐάαδ δεεα- 

50 ταδ εί ςριίεΐαδ Γεάά3ίαΓ. ϋε ςα3ηίο ααίεηι ίη ρΓεπιίδδίδ ίαεπίίδ εχε- 

εαίί, εαποδί εΓίίίδ ίΓεςαεηίίάαδ ΗίεΓίδ νεδίΓΪδ ηοδ εεΓίίοΓεδ είίίεεΓε. 

δεΓ νίείοπ θ3ρε11ο, ε3ρίί3ηεο ηοδίΓο ηιαπδ 

ΡΓορίεΓ ηοηηαΐΐα, ςιαε ίη ίηδαΐ3 ηοδίΓ3 θείε δεηδίπιαδ ηΐ3εΙιίη3Π 

εοηίΓα ΙιοηοΓεηι εί 3ί3ίηηι ηοδίΓαπι, εΪΓεα <4α3ηι ηιαίεπΕΟί δεΓίρδίηιαδ 

55 τε§;ίηιίηί ηοδίΓο ΟΓείε, ςα3ηίαηι ορροΓίεΓε ηοαίηιαδ, αοίαηιαδ εί ηιαπ” 

ά3ηιαδ αοΗδ, εαπι εοηδίΐίο ηοδίΓο άεεεηι, ηαοά, τεεερίίδ ρΓεδεηίίβαδ, 

ε3δα ςαο ηοη ίηπηίηεΓεί ρεπεαίαηι τεί^αδ δί3ίαδ ηοδίπ ΠΙαΓαηι ραΓίϊαηι, 

τεδρεεία εΐαδδίδ ΤαΓεΙιοΓαιη, εχρεάίτε εί πιίίίεΓε δαάίίο άεάεαίίδ §;&1ε3δ 

ααίηςαε άε νεηεΐί]δ εχ ίΐΐίδ, ςπ35 αοάίδεαηι Ιιαάείίδ, εοηδίίίαεηάο 

60 ηηπηι νίεεε3ρίί3ηεαπι εαΓαηι άε ηαπιεΓο δαρΓ3εοηιίίοΓαηι ίρ33Γαιη §3- 

1ε3Γαηι, ίΐΐαηι νίάεΐίεεί, ςαεηι πΐ3§:ίδ 3ρίαηι εί ίάοηεαηι εδδε ηοαεπίίδ, 

εαπι οΓάίηε (}ηοά ίη 0Γεί3ΐη εαηι ίρδίδ £3ΐείδ δοΐίείίε άεΪ5ε3ί δε εοηΙεΓΓε 

3ά εχεςαεηάαηι 03, ςαε ρεΓ ίΐΐαά Γε§·ίηΐ0η ηοδίΓαπι δίΙ)ί εοηιίδδ3 ίαεΓαηΐ. 

Οοηιηιίί3ίίδ(ΐα0 άίείο νίεεε3ρίί3ηεο ςαοά, ά3ί3 εχεεαίίοηε ρεΓ εαηι Ιιίδ 

65 ςαερεΓ Γε^ίηιεη ΟΓείε δίΒί εοππηίδδα εΓαηί, εαηι ^αίείδ ίρδίδ αά οί>ε- 

άίεηίί3ηι νεδίΓ3ηι τεάίΓε 5ίαάε3ί. 

ρ&Γίβ — — 14 
Ώε ηοη — — 1 

Νοη δίηεεπ — — 2 

45 -46 εαπι Ηοε... ηιοάο &1ί(ΐηο προσιεβειμένον έν τη φα διά παραπομπής. 

1| 61 ςιιεηι διο^ρθωσα : ςιιί δ κώδιξ. 
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ΚΒ' 

Άμοιβαί εις ιόν Ίωάννην άβ Μοίίηο 
ώς συλλαβόντα τον συνωμότην Γεώργιον Καλλεργην 

1461, Ιουλίου 23 

Άπόφασις τοΰ Συμβουλίου των Δέκα, όπως, προς ίκανοποίησιν του εκ 
Χανιών Ίωάννου άε Μοίίηο, δστις κατά τήν έπανάστασιν τοΰ Σήφη Βλα¬ 

στού προσήγαγεν εϊς τήν διοίκησιν Χανιών τον Γεώργιον Καλλεργην, έκ 
των κυριωτέρων συνωμοτών, προ τής προκηρΰξεως δμως των αμοιβών, δοθή 
εις αυτόν τό δικαίωμα, αντί χρηματικής αμοιβής, ν’ άπαλλάξη τής εξορίας 
τρία άτομα· . 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Α.Β.ν. — Οοηβ^ίίο X: Μί$ϋ, Γ6£. 16 (1460- 
1466), φ. 34γ. 

Μετάφρασίς του εϊς τήν γαλλικήν (υπό τήν έσφαλμένην χρονολογίαν 23 Ιουλίου 
1466) έδημοσιεΰθη υπό Ο. ΚβΓΟίίΙ&δ, Γεδ νΐ&δίο, σ. 76. 

ΜΟΟΧΕΧΙ άίε ΧΧΐυ. ]ιι1ί] 
8ογ Οιιϋεΐιηυδ βηίηηο 
8ογ δίερίι&ηαδ Ετίζο 
8ογ Ρααίιχδ Μ&ητοοεηο 

Ο&ρίίει 

Οηοά άοαηηί άε Μοίίηο, ρΐιεαάαίο ε£ Ηάεΐίδδίιηο ηοδίπ άοηιίηί.ί, 

ΰαβίΐαίοπ είαίΐαίίδ ηοδίτε Οαηεε ίηδαίε Οτείε, ςιπ, ίειηροτε ΓεΰεΙΙίοηίδ 

8ίρ1ιίί νΐαείο εοπίτα είηίίδίειη ΚείΗίιη] βΐ δίηίαηι ηοδίηιηι, αηΐε ργο- 

5 ςίδΐηεΐίοηειη ρτεπτί] ρΓεδβηΙαηίίΒαδ εΐ ρΓοάίίΌπόαδ οοηδρίΓ&ΐίοηίδ ρτε- 

άίείε, ρΓεδεηϋααίΙ: τε§;ίιηίηί ηοδίτο Οαηεε ΟεοΓ^ίαιη Οα1εΓ§ί, νηυηι εχ 

ρπηείραΠίηΐδ εοηδρίι-αίΌπόαδ Γεδείΐίοηίδ ρτεάίείε, ςαί, ρτορίετ είιΐδ άε- 

ιηεπία, ίαδΐί£ίε&1:υδ £«ίί: φαεηιαάηιοάηηι εχ ρΓοεεδδΐι εί Γείαΐίοηε νίτο- 

πχπι ηοΰίΐίαηι δετ άοαηηΐδ Τπηίδαηο, Γεείοπδ, εί δετ Ρπιηείδεί Μαατο 

10 &ε δετ Ματεί βιιίπηο, οοηδίΐίαποηιιη 0&ηεε, δίεαί Ιεείαηι εδί ίδ£ί εοη- 

δίΐίο, ρΐεηϊδδίηιε εοηδίαί, αίίεηία £ίάε, ηιεπίίδ, αΐίίδφαε ορίίιηίδ εοηάί- 

είίοηίόαδ ίρδίαδ ΙοΕηηίδ εί ςααηι αίίΐίδ εδί ηοδίχο άοιηίηίο ίη ραΠίδαδ 

ίΐΐίδ ηεε ηοη ργο εχειηρίο ίάίοταπι £ίάε1ίαηι ηοδίΓοηιηι, ααείοπίαίε Ιιηίιΐδ 

εοηδίΐί], εοηεεάαίαΓ ίτεδ ιιοεεδ εχίπιεηάί ίτεδ άε δμηηο ίαηίαηι δίπιίΐεδ 

1δ ηοείδαδ εί εοηάίείίοηίόαδ ηοεηηι δεΓ Ζαείι^πε Τπαίδαηο άε Κείΐιίιηο, 

ρετ τεο-ίηιεη ηοδίηιηι Οτείε εοηεεδδίδ, ηοη Βαδεηάο ρεεηηίαηι αΐίφαίΐηι 
3. ηοδίΐΌ άοιηίηίο, δίεαί: ΙιαπιίΙίίεΓ δαρρίίεααίί. 

Όε ρ3τ1ε — 13 

ϋε ηοη — 3 

Νοη δΐηεεπ — 1 
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ΚΓ' 

Παϋσις καί έκτοπισμός τοΰ πρωτοπαπά Ρέθυμνου 
Πέτρου Τζαγκαροπούλου καί δίωξις τοΰ ίερομονάχου Νεοφύτου 
διά τάς σχέσεις των με τό Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως 

1461, Νοεμβρίου 12 

Άπόφασις τοΰ Συμβουλίου τών Δέκα περί εκτοπισμοΰ τοΰ πρωτοπαπά 
Ρέθυμνου Πέτρου Τζαγκαροποΰλου εις Βείΐαηο καί διορισμοΰ εϊς τήν θέσιν 
του ενός καθολικοΰ, διότι ή διά τής άποφάσεως τοΰ Φεβρουάριου 1460 

(έγγρ. ΙΗ') διαταχθεϊσα άνάκρισις δχι μόνον επεβεβαίωσε τάς εναντίον του 
καταγγελίας, αλλά καί άπεκάλυψεν δτι οΰτος επέτυχε παρά τοΰ Πατριάρχου 
τής Κωνσταντινουπόλεως {ένθα καί μετέβη) άδειαν καθιερώσεως ναών κλπ. 

Ό εν Χάνδακι ιερομόναχος Νεόφυτος, δστις έμεσολάβησε παρά τφ Πατριάρχη 
προς τοΰ το, δέον ν’ άπελαθή έκ Κρήτης καί σταλή αμέσως εις Βενετίαν, ινα 
έμφανισθή ενώπιον τοΰ Συμβουλίου* καί ταΰτα διότι ή πρόσφατος έπανά- 

στασις τοΰ Ρέθυμνου προήλθεν έκ τών ιερέων καί κληρικών. 

Έκδίδεται άκεραίως τό πρώτον έκ τοΰ Α.8.ν. —Οοηβΐ^Ηο X: Μΐδίί, Γ6β. 16 

(1460- 1466 ), φ. 42ν. 

*Η τελευταία παράγραφος (στ. 27 -38 ), μετά περιλήψεως τοΰ υπολοίπου, έδη* 

μοσιεύθη υπό V. 1, ά ίη. & η 5 ί γ, δεοτεΐδ ά’Είαί: άβ νεηίδβ, σ. 048 - 049 (άριθ. 9). 
Μνεία του παρά Ρ. Τ 1ι ί χ ί ε 1, Επ Κ.οηΐ3ηίβ νέηΐΐίεηηε, σ. 433, σημ. 3. 

Βίε XII ηοιίθΐυΒπδ (1461) 
0&ρί1& , . . 

Οαπι άε πιεηδε Γε^ηιατίο 1460, ρΓορΙετ οοηδείεηΐίΕπι Ιαείαηι ΐδΐι 
εοηδίΐίο άε φιιοάαπι Ρείτο ΖαηεΙιείΓορηΙο, ρΓοΙΙιορ&ραΙε Κείΐιίηιϊ, ηοη 
εθΛοΙίεο ηεε £ίάε1ε ηοδίΓο, ίδίηά εοηδίΐίηηι άεΙίδεΓ&ιιίΐ: εοηιηήΐίεΓβ τε§;ί- 

5 ηιίηί Κείΐιίιηί ςιιοά άε ρΓεάίείίδ ίηςαίΓετεί εί, ίηηεηίεηάο δίεηί: άεηηη- 

Ιίαίηπι Ισεταί:, ίοΓηιαΐο ρτοεεδδα, ίρδίπη Ρείταιη ΙίεεηϊίαΓεΙ: άε Κεΐίηιο 
ε£ ίηδηίει Οτείιε. Οαιηςαε, ρετ εχ&ηιίηαΐίοηεηι ρετ ίρδηηι Γ6§·ίηιεη £&ε- 

ίΆΐη, ηοη δοΐιιιη άεηηηίίαίΕ ΓερετίηηΙαΓ ιιετα, δεά ίη ηίΐίρεηάίαηι Χγϊ- 

δΐίαηε ίίάεί ηιίδεΓίί: αά ραίπαΓοΙίΕηι εοηδίίΐπΐιαηι ρετ Τεαοπιηι ίη 
10 Οοηδίαηΐίηοροΐί αά ίηιρείΓΕηάηηι Ιίεεηΐίαπι εοηδεεΓαηάί εεείεδίαδ εΐ 

εείετα, δίεαί: ρετ ρΓοεεδδαπι Ιεεΐαηι ίδΐί εοιίδίΐίο ρΐεηε εοηδί^ί:. Εΐ ίρδ£ 

ΡεϊΓΠδ Ραε δε εοηίαΐεπί:, εοηδίάεΓηΐίδς[αε εοηάίΐίοηίόαδ ρτεδεηίίδ ΐεπι- 
ροπδ, δίί: ορίίπιαη εοηδίΐίαηι ρτοαΐάετε ςαοά ηοη Γεεεάαί:. 

ναάίί: ρατδ ςαοά άίεΐαδ Ρείταδ Ζ&ηε1ΐΕΓορα1ο εοη£ίηεί:αΓ ίη είαίίαίε 
15 Βείΐαηί, αά ΰεηερΗείΐαηι Ιιαίαδ εοηδίΐί], εΐ άε οβδετααηάο εοη£ίηε άεΐ 

ρίεζ&τί&ιη εΐ φαοΐίάίε δε ρΓεδεηΐεί εοταπι ροίεδί&ΐε ε£, δί £ταη^εΐ εοη- 

£ίηε, οιηηΪΣί είαδ ί)οηα εοηΐίδείιεηίατ ίη ηοδίππη άοηιίηίαπι εί: άε Ιιοε 
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άείιΐΓ ηοίίεία άίείο Γε§;ίηιίηί ΚείΜπή &ε πιαηάείηΓ ςιιοά ίρδίπη Ρείπιιη 

03853Γ6 άεβεαί ζά οίίίείο ρΓοί1ιορ3ραίίδ εί Ιοεο είιΐδ ε!ί§;αί αΐίαηι ρτο- 

20 ίΐιορ&ρ&ίεπι, Ιιαβεηάο αάηεΓίεηίίαηι ε1ί§·εηάί ηπιιιη ηπί δίί εαίΐιοΐίευδ 

εί ί&οίαί: εοηιηιεηιοΓαίίοηεηι δαηείε Κοιηαηε Εεείεδίε με δαιηηιί Ροηίί- 

ίΐοίδ, δίίςμιε ίίάεΐίδ ηοδίετ εί εΐεείίοηεπι, φα&ιη £εεεπηί, δεπβαηί ηοδίτο 

άοηιίηίο εί δεραεδίτμπ £μείμηί οηιηίμ βοημ ίρδίιΐδ Ρείτί, ηί, δί ηοη οβε- 

άίηεπί, 1)θηα βημ ροημηίιΐΓ ίη ηοδίπιιη άοιηίηίιιηι. εί Γεάάίίιΐδ βοηοπιπι 

25 δΐιοπιπι πιίίίμηί μά ηιμηιΐδ εμρίίυηι, ςυί είάειη Ρείτο εοηδί§ηεηίιΐΓ ργο 

ηΐηοΓε δυο. 

Ρτείετεμ, δίευί ΙιμβείιΐΓ ςυίάμιη ΝεορΗγίυδ, ιηοημεΐιυδ εί δαοεπίοδ 

Ομηάίθε, μρυά Ρμίπμτεΐιμίϊΐ Οοηδίμηίίηοροΐίίμηπηι ζ ΤειιεΓΟ εοηδίίίυ- 

ίιιχη £υίί ίηίετεεδδΟΓ ργο ίρδο ΡείΓο Ιιμβεηάί Ιίεεηίίμηι εοηδεεΓμηάί εεείε- 

δίαδ εί εείετμ, εί ργο δίμΐυ ηοδίΓο ηοη £3.113.1;, φυοά ίη ίΐΐμ είνίίμίε εί ίοίμ 

30 ίηδυΐμ ΙιμΜίεηί ίμίεδ ϊιοηπηεδ, φυί, εχίδίεηίεδ μηιίεί Ρμίπατεΐιε, τεριι- 

ίζή ροδδίηί μηιίεί εί βεηίποΐί Τευεπ, μίίεηίο ηιμχίπιε φυοά τεβείΐίο 

ρΓοχίιηα Κεϊίπιηί ζ ρμρμίίβυδ εί; εΐεπείδ £τεείδ ρΓοεεδδεπί, εμρίυπι δίί 

ραοά δεπ&μίπΓ τε§:ίηιίηί θείε, ρυοά ίρδίιηι Νεορίιίίυηι Ηεεηίίεί άε 

Ομηάίάμ εί; ίοίμ ίηδυΐμ, με δυβ ρεημ Γεβείΐίοηίδ εαηι ρπηιο ρμδδμ§ιο 

35 νεηείίδδ υεηίμί εί: δε ρΓεδθηίεί Ομρίίίβυδ Ιιυίυδ εοηδίΐί]. 

Ώε ρμχίε 14 
ϋε ηοη 0 

Νοη δίηεεπ 3 

ΚΔ' 

Άντικατάστασις των έν Κρήτη 
Ελλήνων μισθοφόρων διά ξένων 

1461, Δεκεμβρίου 20 

Άπόφασις του Μείζονος Συμβουλίου περί των εν Κρήτη μισθοφόρων, 

ίππέοιν καί πεζών, οΐτινες, ενφ επρεπε νά είναι ξένοι, είναι κατά τό πλεΐ- 

στον "Ελληνες, καί δη άκατάλληλοι προς φροΰρησιν της νήσου. Ή επιβολή 

των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων ανατίθεται εις την Γερουσίαν. 

Έκδεδομένον έκ τοϋ Α.δ.ν. — Μ αέριον Οοηή^ίΐο : ΙίύβΓ Κβ^ϊηα υπό Σ. Θ εο· 

τόκη, Αποφάσεις Μείζονος Συμβουλίου Βενετίας, σ. 176, άριθ·. 4 (πρβλ. καί σχό- 

λιον έκδοτου Ιν σ. 178). 

28 - 1 - 1960 
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ΚΕ' 

Πορεία των κατά τοΰ συλληφθέντος συνωμότου 
Ίωάννου Γαβαλά ανακρίσεων 

1462, Μαρτίου 17 

* Απόφασις του Συμβουλίου των Λέκα επί τής ύποθέσεως του Ίωάννου 

Γαβαλά, συλληφθέντος καί άνακριθέντος διά την εις την οικίαν του Ιω. 

Μελισσηνοϋ ριφθεΐσαν προκήρυξιν. Έκ των ληφθεισών αναφορών του Ρε- 

κτωρος Ρεθΰανου άπό 13 καί 29 Δεκεμβρίου καί 5 Φεβρουάριου των 

άπό 31 Δεκεμβρίου καί 27 Ιανουάριου καταθέσεων του Γαβαλα εγνωσθη 

οτι οΰτος, ΐσως προς ελάφρυνση- τής θέσεώς του, ενοχοποίησε πολλούς ευγε- 

νεϊς καί πιστούς εις τήν Βενετίαν, οϊτινες όμως έκρίθησαν άπολυτεοι, ινα 

μή κορυφωθή ή σΰγχυσις. Τό Συμβουλών Ιπικροτεϊ τά μέτρα ταυτα και 

εξουσιοδοτεί τήν Αύθεντίαν Κρήτης, όπως, Ιν συνεννοησει μετά του Ρεκτω- 

ρος Ρέθυμνου, πράξη περαιτέρω περί του Γαβαλά ό,τι άποφασίση οτι επι¬ 

βάλλει ή δικαιοσύνη καί ή τιμή τής Βενετίας. 

•Εκδίδεται τό πρώτον έκ τοϋ Α.δ.ν. - ΟοηΒίφο X: Μήϋ, γοΕ. 16 (1460- 

1466 Περίληψίς του (μετά πλήρους παρανοήσεως) έδημοσιεΰθη ΰπό V. Εα ηι η η- 

51ί γ, δοοτβίε άβ νοηίεο, σ. 049 ( άριθ 10 ), άνεδημοσιευθη δ εντεύθεν 
υπό Ο. ΚέτοίΠπε, Εοε ΥΙ^δΙο, σ. 63 και (εκ δεύτερου!) σ. 321 (αρι6·. Β). 

ΜΟΟΧΕΧΙΙ άίε XVII τηζτύ] 

Όηοίιε, Οζριίζηζο βΐ 1 ^ 3ι1€06δ5θΗ1,μ5 

ΟοηδΠίαπίδ Οτείε ) 

δβτ Βεηεάΐοίηε Μ&ητοεεηο 
δετ Εεο <3ε Μοίΐηο 
δεΓ Ζαείι&π&δ Τπηΐδ&ηο 

Ρ5οπρδίζ ηοδίΓΟ άοιηίηίο Γ6£ΐηΐ6η ηοδίΓηηι Κείΐιίηη, ρετ Ιιίαταδ δηαδ 

δ άαΐαδ XIII άεσοπιΒπδ ρτοχίπιε Ιαρδί, αο πηδίί ρΓοοεδδηηι ίοτηιαίηηι ρθγ 

ιιοδ 61 ίρδαηι Γ6?ίιτιεη δηρετ δΟΓίρΙητα ΡΓοίεοία ίη άοηιηιη Μεΐΐδ 

ηοδΐΓΐ Ιοαηηίδ Μεΐίδίηο, εί τεΐεηΐίοηε Ιοαηηίδ Ο&ηαΐα αε οριηιοηε 

νεδΙΓί άηεΐιε ίη ηοη ρΓοεεάεηάο ζά Ιοτίητζτη εαηδίδ ρεΓ ηοδ ιηΐτοάηείΐδ, 

ηεε ηοη εί νβδίπ εαρίίδηεί, ίεηεηάο εχαπιίηαΐίοηεηι άίείί Οζνιζ\ζ ζά 

10 ηοδ ηοη δρεεί&Γε εί ροδί ηιοάηπι φηοά, ζά Γεφαίδΐίιοηεη ιρδίηδ Γ6§:ιηιι- 

ηίδ, ηιίδίδίίδ Κείΐιίπηιηι ίρδηηι Οαη&ΐα, & Φ*ο ϊιζάιίζ δηηί ηιηΐίμ,^ εί 

εοηδί1Ϊ3πηηι άε εΙΐ3 Οπίί ηεηϊδδε ίη Οαηάίά»πι εαηι άεροδίίιοηε άιείι 

Οζηζ\ζ, ργο εοηδηΐίαηάο ηοΐοίδεηιη εί άεΐί^εταπάο εί οεί. ϋειηάε αΐι&δ 

ΙίίεΓΕδ ίρδίηδ Γε^ίηιίηίδ Η&^ηίπιηδ, άζίζ$ Κείίιίηιί ΧΧνίΠΓ άεεεπιΙοΓίδ 

ΕΠΕΤΗΡΙ2 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κβ’ 
16 
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15 61 V. ίεΐπυαπ] ΡΓ0Ρ6 άβαίΓδί, ςυίίιυδ ηούίδ δί^ηϊΗοαιιίί: υΙίίηίΕπι άερο- 

δΐίιοηεηι ρΓείΕίί ΟεπεΙε, [εοΙεπι πΐίίπιο άεεειηβπδ εί εοηΰπη&ίΕηι 27 

]&ηα&π], ιη αΐΐςιχί ηοόίΐεδ ηοιπίη&πίπΓ. Ουοάςαε, ζά ΙίΕβεηάΕΐη 

υεπίΕίαη άεροδΐίιοηΐδ ρΓεάίείε, άίείο Γε^ίπηπί υίάεβΕίιΐΓ 9υο(1 εχ είδ 

αϋςηίδ ΓείΐηεΓεηίυΓ εί άίδρυίΕίΕ εαυδα, ραία ρΓε£Είί ποπιίηαίί δυηί όε 

20 ηοΜΙίόυδ εΐ ΜεΠδδίιηίδ ηοδϋπδ ίΗίυδ ίηδίιΐε, πε εοη£υδίο ίη ίηδυΐΕ δεηυε- 

τείιΐΓ, εοηεΐυδυηι £υίί ςιιοά εοηιπι Γείεηίΐο δηδρεπάετείαΓ εΐ <£ε οηιηί- 

Βυε όΕΓβίυΓ ηοΗδ ποίίοία αο άεΙίβεΓΕίίο εΐ ηΐΕηάΕίυηι ηοδίΓυηι εχρεείΕ- 

ΓείιΐΓ, ς[ΐπ<3 ίίεηάυιη βίΐ ίη οΕυδΕ ρΓεάίοΙα εΐ εείεΓΕ. Ουίβυδ ίηίεΐΐεοίίδ 

εΐ βεηε εοπδίάεΓ&ΐίδ, Ι&ιιάαηίεδ ρΐυπιηαηι εί εοηιηιεηάΕηίεδ δυδρεηδίο- 

2ο ηειη, ςιι^ηι ίεοίΐίδ ίη ηοπ Γείίηεηόο Εΐίςυεηι ηοηιίηαίαιη, ηυοηίΕΐη Κε- 

Βεπιιΐδ εί ίεηεηιυδ ίρδοδ εδδε £ίάε1ίδδίηιοδ ηοδίΓΟδ, αιηι ηοδίΓο εοηδίΐίο 

* όεΙίΒεΓΕυίηιυδ ςυοά νοδ οηιηεδ, νίάεΐίεεί άυεΙίΕ, εΕρίΐΗηευδ εί εοη- 

δίΙί&Γί^ θείε, ηοπ οβδίΕπίίβαδ δεπρίηπδ υοΒίδ πιίδδίδ ίη βΕε εαιΐδα 

ιηιρεάίΓε άε&εαίίδ. Αΐ ςυία εοηδίάεΓΕυίηιυδ ιιεπεβ άεροδϊίίοηεδ ίρδίυδ 

30 ΟειιεΙε εί τηοόυηι ρεΓ ευχή δεΓϋαΙιιηι, ίαάίοΕηΙεδ ίρδυπι εδδε Εδίυίίδ- 

δΐΐΏΐηη εί βα^είβδίππιπι εί Ργο ΙίβεΓΕηάο δε ίΐΐοδ £οΠε ηοπιίηΕυεπί, ίη 

ςυο εδί Ιι^εηάα εοπδίόθΓΕίίο εί πιεχιπιε ΕάυεΓίεηείΕ, εοηίίάεηίεδ άβ 

83ριεηΐ:ϊ& εί ρηιάβηίΐα νεδίΓΕ, ςαίπ εδίίδ ίη ΙεοΙο, ειπη εοθειη εοηδίΐίο 

άβ1ί1)εΓαηίηι«8 ςυοά ειπη εοάεηι Γ6£ίηηηε Κείΐιίηιί υοδ ίηίεΙΙί^εΓε όεβεΕ- 

35 115, ευί είίαηι δεπΜηηΐδ ρεΓ αΠί^ίΕδ ρΓεδεηίίΒυδ, ςυοά υοΗδευιη δε 

ιηίε1Ιί§·αί, ηί ςηΕηίο εοηδαΐΐίυδ εί ιηεΐίυδ ίίεπ ροίεπί ρεΓ ηοδ ιιεί ιηαί- 

ΟΓεηι ρατίειη οιηηίυηι νεδίΓΟΓαιη οοπΙγε άίείυηι ΟζηζΙζ ίαηίιιηι £ίαί εί 

εχεςυαίηΓ, δίευί ργο άεΜίο ϊυδίίείε εί ΙιοηοΓε ηοδίΓο εοηηεηίΓε υίάεβί- 

ίαΓ. Εί άε οιηηιΜίδ, ςυε εχεευίί ίαεηίίδ, ρεΓ νεδίΓΕδ ΙίίεΓΕδ ηοδίΓηηι 
40 αοηυηιυιη ΕάυίδΕΓε άεβεαίίδ. 

Κ.ε^ίηιίηί Κείΐιίπιί εί δυεεεδδοπίγυδ 

Κεεερίιηηδ είευηι ηοδίΓο ΟοηδΠίο X ίηίεΐΐεχίιηιΐδ ΙίίεΓΕδ νεδίΓΕδ, 

ά&ίΕδ 13. άεοειηΒπδ ρΓοχίηιε ΐΕρδί ειηη ρι-οεεδδΐι ίοΓηίΕίο Ιεπι ίη Οαη- 

αιάα ργο Γείεηίιοηε ΙοΕηηίδ ΟεχιεΙε εί είιΐδ εχΕΓπίηΕίίοηε εο άεροδίίίοηε 

45 αειηάε αΙίΕδ ΙίίεΓΕδ ηεδίΓΕδ, θΕίΕδ 29. άεεειη^ίδ εί V. £εΙ)ΓαΕπί δεςαεη- 

ίΐδ, ΗαΙ)ϋΐηιιΐδ εί εοη£εδδίοηεηι ιιΙίίηίΕπι ίρδίυδ ΙοΕηηίδ, ΙεοΙεπι υΐίίηιο 

αεοεηώπδ εί 27. ]&ηιΐΕΓί3, εί 9πίά εχεευίί ίυίδίίδ ίη εοη£εΓεηίο οιπηία 

ευιη Γ6§·ίηηηε ηοδίΓο ΟγοΙο εί ΜΒεΓΕίίοηεηι £αείΕηι άπηθί ηοίιίδ ηοίί- 

εΐΕηι εί εχρεοΐΕηάί ηΐΕη^Είυιη ηοδίΓυηι εί εείεΓΕ ίηίεΐΐεχΐπηίδ. Εί Ιβα- 

50 άαηίεδ ηιοάαιιι, ςυεηι Ιεηυίδίίδ ίη ^Εηάο ηοί,ίδ ηοίίίίΕΐη άε ρΓεάίείίδ εί 

δυδρεηάεπάο Γείεηίίοηειη ρΓεάίείοΓυηι ηοΗΗυηι ίίάεΐίιηη ηοδίΓΟΓυηι, 

ουπι άιείο εοηδίίιο άεΙί'ΡεΓΕυιηιυδ δεπΙοοΓε άίείο τε^ίπιίηί θείε, δίευί 
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ροΓ εορίΕΐη Ιιίδ ίπεΙιΐδΕηι εοηίΐπεΓε ιή(3ε1)ίΐί5. ΜαικίΕΓηυΗ ίίΕ9ηε ηο^ίκ 

ςαοΰ, ίηίεΐΐί^επίΐο νοδ εηηι (Ιίείο Γε"ίιηίηε ΟΓείε, £εοογο εί εχεςυί (1ε- 

55 £)0Είΐδ, δίευί ίη εορίΕ ρΓ6(1ίείΕ εοηίΐηείυΓ. Κί άε οηιηώυδ, ςαε ίη Ιιεο 

ηιαίεπΕ εχεευίί ίυεπίίδ, δίευί ΙΐΕΟίεηυδ ίεείδΐίδ, ρεΓ νεδίΓΕδ ΙίίεΓΕδ ηοη 

άεδΐδίΕίίδ ίηίοΓΠίΕΓε άοπιίηίυιη ηοδίηιηι. 

Ι)ο ρΕΓίε — — 10 

1)ε ηοη — — 1 

Νοη δίηοοπ — — 0 

Κ^Γ' 

Παΰσις συνελεύσεων τού έν Κέρκυρα 

Κολλεγιου των κληρικών ώς υπόπτων 

1462, Ιουλίου 21 

Άπόφασις τού Συμβουλίου των Δέκα πεο'ι αύστηρας τηρήσεως της 

διαταχθείσης τη 28 Αύγούστου 1458 απαγορεΰσεως των συνελεύσεων τού έν 

Κέρκυρα Κολλεγιου των έκ Κωνσταντινουπόλεως καί Μορέως προσφυγών 

ιερέων καί μοναχών, οϊτινες είναι επικίνδυνοι, δεδομένου οτι ό κίνδυνος, ον 

διέτρεξε προσφάτως ή πόλις τού Ρέθυμνου καί ή έν Κρήτη βενετική κυριαρ¬ 

χία προή?>.θεν έξ αυτών. 

Έκδίδεται τό πρώτον (ή άρχή του μόνη, ή άναφερομένη εις τήν εν Ρεθύμνφ 
έπανάστασιν ) έκ τοϋ Α.δ.^V. - Οοηήφο X: ΜΐεΙΐ, Γ6δ; 16 (1460 - 1466 ) φ. 68γ. 

Περίληψίς του (μετά παρανοήσεων) έδημοσιεΰθη υπό V. Β ε ίη ε η 5 1ί γ, δο- 

ΟΓβίδ ά’έίαί άο νεηΐδε, σ. 049 ( άριθ·. 9 <5ίδ», άνεδημοσιεύ^η δ’ έντεΰΰεν ύπό 
Ο Ι< έ Γ ο ! Π Ε 3, Ε65 νίΕδίο, σ. 320 (άριθ. Α ). Έτέρα περίληψις παρά Ν. I ο γ β &, 

Νοίεδ εί εχίΓΕΪίδ ροιχτ δετνΐτ ά ΙΊιΐδΙοΐτε 065 Οοίδαάεδ, φιίΕίπέηιε δέπε ( 1453 - 

1476 ), ΒυοΕΓβδί 1915, σ. 194 (άριθ. ΟΧΧΧΙ). 

ΜΟΟΟΟΕΧυ, όίε XXI )υ1ϋ 
δετ Μβίειίδ Μϊοΐιΐεΐ 
δετ Βεπεάίοίηδ άε Ι^ε^ε 
δετ Ι,εοηίΐΓάηδ ΜεγοοΙΙο 

Ο^ρίίΕ . . . . 
Ουπι ίη εΐυίίΕίε εί ίηδυΐΕ ηοδίτα Οοτρίιοι ηιυΐίυηι ηιυΙίιρΙιοΕίι δυηί 

ραρΕίεδ, εΕΐοίεπ εί ρΓεδβίίεπ §·Γεαί εί ίη ηΐΕχίπιο ηυπιεΓΟ <ιυΕηι, δυ1)Ε- 

οίΕ ΟοηδίΕπίίηοροΙί εί οεευραίΕ ΑηιοΓεε ρΓουίηεία, ραρΕίεδ εί ρΓεδόι- 

δ 16Γ1 ΠίΕΓυπι ντΗδ εί ρΓουίηείε ίηάε εχρυΐδί ίη ίΠαπι είυίίαίεηι ηοδίΓΕΠί 

6ί ίηδυΐΕΐη Οοτίογ ζά ΙΐΕΐιίίΕηάυηι δε τεόυχεΓυηί ηυοίίάίε δε ίηδίηιυΐ 

Γεάυοεηίεδ εί ίη ιηΕχίηιο ηυτηεΓΟ ίΕείεηίεδ νηυιη εοΐΐε^ίυηι, ςυοό υοεα- 

5αηί οηιηίροϊεηδ, όε ηυο ςυίάεηι εοΐΐε^ίο εί ΕάυηΕίίοηε ηοδίΓυηι όοπιί- 

ηίυπι. ΙίΕβίίΕ ηοΐίείΕ ζ Γε^ίηιίηε Οογ£ο39 εοηδίόεΓΕηάο ρεΓίευΙυπι εοηίΓΕ 

10 είυίίΕίεηι ηοδίΓΕίη Εείΐιίπιί εί δίΕίυηι ηοδίΓυηι ίη ίηδυΐΕ Οίείε, δυρε- 
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ποπβυδ ίεηιροπ&αδ οοεαΓδαιη ρτορίετ ρΓοάίίϊοηεηι η ραραίίβαδ εί οαίο- 

ϊετίδ ρτοοεδδΕίιι, δΐιΐ) <ϋε XXVIII &ιι§;ιΐ5ίί 1458 πιαηοΐαηίί τε^ίηιίηί ρΓε- 

(Ιίοίο Οοτίογ ςαοά ποη ρεπηίίίεΓεί άίείαηι εο11ε§ήαηι απιρίΐαδ εεΐείπαι·]. 

8ε<1, δίεαί ηοαΐίετ Ιιαβείατ, ρετ θίείοδ ραραίεδ εί εαίοίετοδ εοηιηιίίαηίαΓ 

15 ιηα1ί& εηοηιιίδ οπϊηίη&1ί3, άε ςαίβαδ, (ΐαία δαηί ρτεδβίίεπ, Γε§·ίπιεη 
ΟοΓίογ ρεΓ εοηδείεηΐίαιπ ηοΐαίί ηειιηε δε υαΐί ίιηρεάίΓε. 

ΚΖ' 

Μέτρα προς προστασίαν του απειλούμενου καταδότου 
Γεωργίου Γαβαλά 

1462, Ιουλίου 28 

Αποφασις του Συμβουλίου των Δέκα, δι* ής διατάσσεται ό Ρέκτωρ 

Χανιών νά λάβη τα προσήκοντα μέτρα προς προστασίαν του Γεωργίου 

Γαβαλά, ΐνα δΰναται οΰτος άκινδΰνως νά εξέρχεται τής πόλεως καί νά νέμε- 

ται τά κτήματά του. Ό Γαβαλάς, ώς εξέθηκεν ενώπιον του Συμβουλίου, 

κατά την εποχήν τής συνωμοσίας του Σήφη Βλαστού περιήλθε τό διαμέρι¬ 

σμα των Χανίων, τή εντολή του Ρέκτωρος, καί συνέλεξε πληροφορίας περί 

πολλών συνωμοτών. Διά τούτο κατέστη θανασίμως μισητός, κατεμηνΰθη 

ψευδώς, άλλ’, άποκαλυφθείσης τής σκευωρίας, εΐσήχθησαν εις δίκην καί 

κατεδικάσθησαν οΐ κατηγορήσαντες αυτόν. Ουτω τό κατ’ αυτοΰ μίσος εκο- 

ρυφωθη και απειλείται ή ζωή αυτοΰ, των τέκνων καί υπηρετών του, ώστε 
δεν τολμά νά έξέλθη τής πόλεως. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοϋ Α.δ.ν. — ΟοηδϊρΙϊο X: ΜΐδΙί, τε£. 16 (1460- 
1466 ), φ. 69ν. 

ΓΓερίληψίς του ( μετά τινων ανακριβείων ) έδημοσιεΰθη υπό V. Εαιηίΐηδίίγ, 
δεοΓοίδ <3 Εί&ί <3ε νεηΐδε, σ. 050 ( άριθ. 11 ), άνεδημοσιεύΰη δ’ εντεύθεν ήπό 
€■ κ έ γ ο £ Π 3. 8, 1,63 νΐ&δίο, σ. 63 καί ( ή αυτή πάλιν ! ) σ. 321 ( άριθ. Ο ). 

ΜΟΟΟΟΙ,ΧΙΙ θίε XXVIII )κ\ΐ} 

Οαοά δΟΓΪΒ^ΙιΐΓ Κε§ίιηίηί Ο&πεε 61 ... δαεεεδδοπβαδ 

δετ Μαρίιευδ Μΐεΐι&εΐ 
8εγ Βεηεάΐείιΐδ άε Εε£ε 
δετ Εεοη&η3υ5 Μ&τεείΐο 

Ομρίΐ& 

Οοηιραπιίί εοταιη ηοβίδ εί ε&ρίίίβαδ εοηδίΗ] ηοδίτί X ςηίάαιη Οεοτ- 

§·ιαδ Οαα&Ι*, είαίδ Οαηεε, εχροηεηδ ηηοά, ίειηροτε εοηδρίτίΐίίοηίδ 3γ- 

5 ρίιί] νΐ^δίο εοηίΓα δίαίαιη ηοδίπιπι, ίαηε Γεβίηιεη ηοδίηπη Οαηεε ίαδδίί 

ίΐίππι 1Γ6 ρετ άίδίπ0111133 Οαηεε αά δαρΓααίάεηάαηι €1 ίηίεΐΐί^εηιίπηι 
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δοοίοδ οοηδρΪΓ&ΐίοηίδ ρτεείίείε. Οαϊ, ίαηε[ααιη ίίάεΐίδδίηιαδ ηοδίτί άοιηί- 

ηί], ροδίροδΐΐο οηιηί ηίίε δΐιε ρεπεαίο, ίαίί εΐ Γεροτίααίί ίη ηοία χηιιΐΐοδ 
εοηδείοδ ρΓοάίείοηίδ ρΓεάίείε, ρτορίετ ςαοά αεςΛΐίδίαίί πιοτίαίε οάίαπι, 

10 δίεαί ροδί ιηοάαηι εο^ηΐίηηι £αΐί. Ναπι αϊ) αίίίηεηίΐβαδ εοηδρίΓ3ΐοηιιη 
ρΓεάίεΙοηπη £α1δο άεηαηίίαίαπι £αίί ίρδίπη δηρρίίεαηίειη ίιιίδδε εΐ δίε- 

ΐίδδε εαηι ρτοιϋίοπβηδ εΐ εοηδρίταίίδ ρτεάίείίδ εΐ, ηίδί, ϋεί είειηεηίία, 

άείεεία ΙιιίδδεΙ ίαΐδα αεεαδαίίο εοηίτδ ειιτη, ρτοειιΐ άιιΗο ηι^πίίεδίο ιιίΐε 
δΐιε ρεπεαίο δαίπαοεβαΐ. βαα άείεεία, ρετ τε§;ΐπιεη ρΓεάίοΙαηι οοπΙγβ 

15 3οεαδ3,1οΓεδ εΐ ίΐΐοδ, σαϊ οοπΙγα εαηι Ι^Ιδο Ιεδίίίίε&ΐί ίαεταιιΐ, ρΓοεεδδαπι 
£αίΐ, εχ ηαο ςαίάεπι ρτοεεδδα ίρδε δαρρίΐεαηδ, ρτορίετ είαδ ίίάεΐίΐαίειη 
ρτο δΐ3ΐα ηοδίΓο ίη ιηαχίηιίδ ρεπεαίίδ ίΐΐίαδ ίηδαίε θειηοηδίΓαΙμηι, τεπια* 

ηεΐ ίη ιηαηίίεδίο αίΐε δαε ρεπεαίο, εατη ^ηιίδδίοηε Εοποταπι δαοταηι, 
ςαία εοηάεπιη3.ΐί ρτεθίεΐί, αίάεηίεδ ηοη ροΐαίδδε εχε^αί ρταααηι εοταιη 

20 αοίαηίαΐεπι, δίαηΐ ρετ άίδίπείαηι εί ηιίηαηΙαΓ δίΒί, Ηΐίίδ &ε δεταίδ εαίδ 
ηιοι-ΐεηι. Ιρδε αετό, ρτορίετ Ιιαηε ηιείαιη, ηοη 3αάεϊ εχίτε είαίΐαίειη εί 
ρετ Ιιαηε πιοάαιη ρπααίαδ εδί ΙίόεΓί^Ιε δαα, εαηι ΙοΙ^Ιί εοηδαηιρίίοηε 
ροδδεδδίοηαηι εί ΙιοηοΓαηι δαοταπι. νηάε ΙιαηιίΙίΐεΓ εί όεαοΐίδδίηιε δαρ* 

ρΐίε&αίΐ όε ορροτίαηο Γεηιεάίο ρτοαίθεπ. ζ}αε οιηηία δαρταδεπρία, εαηι 
25 ηοδίΓο εοηδίΐίο X, εοτάΐαΐΐ άίδρίίεεηΐία ααάίαίηιαδ εί ίηίεΐΐεχίηιαδ, εοη- 

δΐάεταπίεδ ηαοά, δί ίηιραηίία ίταηδίτε ρεΓηιίΙίεΓεηίαΓ ίη ίηδαΐα, ίΐΐα εί 
δί»ία ηοδίτο ίηάαεί ροδδεηί ίηεοηαεηίεηίίΕ ίπιροΓίαηίίδδίηια εί ρεπεα- 

Ιοδα. Εί ρτορίετε^, εηπι άίείο εοηδίΐίο, αοίιίδ ιηαηάειηιαδ ςαοά άί1ί§·εη- 

ίετ εί αεπάίεε Ιιαηε εααδαιη ίηίε11ί§εΓε άεΐιεαίίδ εί ίηαεηίεηάο, δίεαί 
30 δαρεπαδ άίείαηι εδί, ρτοαίάεαίίδ ρετ οπιπειη ροδδίΒίΙεηι αιοάαιη οηιηεηι* 

ςαε άί1ί§εηίί&Γη εί δοΐϋείί&ηι ορεταπι αά1ιίί)6Γ6 όεΐιεαίίδ, ίηιροηεηάο 
ί1ΐ3δ ρεηαδ, δίΓίείαΓαδ εί εοηίίηία, αί αοίάδ αεί πιαίοτί ρατίΐ νεδίταηι 
αίάεΙιίίαΓ, ρετ ηιοόαηι ςαοά ίρδε δαρρίίεαηδ ίίάεΐίδδίηιαδ ηοδίετ εχίτε 
είαίίΒίεηι αά ροδδεδδίοηεδ δαειδ εί ειΙίΗ ρετ ίοίαηι ίηδαΐαηι ρτο βεηε- 

35 ρΐδείίο δαο ίτε ροδδΐί, δίεαί εδί εοηαεηίεηδ εί Ιιοηεδίαηι εί δίεαί εδί 
ρεηίίαδ ΐηίεηίίο ηοδίτα εί ρΓεάίείί εοηδίΐί]· 

ϋε ρ&τίε — 16 

Όε ηοη — 0 

Νοη δίηοεπ — 1 
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ΚΗ' 

Παροχα ί είς τον καταδότην ’Ιωάννην Λίμαν 
καί τον αδελφόν του Νικόλαον 
1463 (βενετ. έτ. 1462 ), Φεβρουάριου 9 

Αποφασις του Συμβουλίου των Δέκα περί αποδοχής των αιτημάτων, 

άτινα ΰπέβαλεν ελθών εις Βενετίαν ό ίερεύς Ιωάννης Λίμας, δ άποκαλύψας 

την συνωμοσίαν του Σήφη : Έπικυροΰται ή ύπδ του Ρέκτωρος Ρέθυμνου 

είς αυτόν παραχώρησις, είς έκτέλεσιν προγενεστέρας άποφάσεως του Συμ¬ 

βουλίου (βλ. εγγρ. Η , στ. 184-193, καί ΙΕ') των προσόδων των δημο¬ 

σίων κτημάτων είς τα χωρία Λαγκά καί Πατσώ, άνερχομένων (ετησίως) είς 

1116 ΰπέρπυρα. Άπονέμεται είς τον αδελφόν του Νικόλαον Λίμαν καί τούς 

τυχόν μετά τον γάμον του απογόνους του τό δικαίωμα της συμμετοχής είς 

τα αξιώματα καί προνόμια των Κρητών πολιτών. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Α.5.ν. - Οοηείφο X: ΜΐεΙΐ, τε£. 16 ( 1460- 
1466 ), φ. 84γ. 

Μετάφρασίς του είς την γαλλικήν ( υπό τήν έσφαλμένην χρονολογίαν 8 Φεβρουά¬ 

ριου 1467 ! ) έδημοσιεύύη υπό Ο. Κ 6 γ ο ί ί 13. δ, Ι,εδ νΐ&δίο, σ. 66-68. 

Περίληψίς του (ελλιπής και εσφαλμένη ) έδημοσιεύθη υπό V. Ιν3.πι&ηδ1ίγ1 

δεοτεΐδ ά έίαΐ άε νεπϊδε, σ. 050 (άριΟ. 12), άνεδημοσιεύθη δ’ εντεύθεν υπό 
Ο. Κ έ Γ ο ί ϊ 1 α 3, ένθ’ άνοίτ., σ. 65, σημ. 1 καί (ή αυτή, υπό τήν έσφαλμένην 
χρονολογίαν 9 Φεβρουάριου 1462 ), σ. 321 - 322 ( άριΟ. ϋ). 

Βίε νΐΐυ. ίεότ. (1462 ηι. V. =1463) 
Ο&ρϊία 

Οαηι ραρα .Ιομηηεδ Είιηα, ηυί δοΐιΐδ ίη Γεόεΐΐίοηε 8ί££ί Γεςυίδίΐυδ 
ηοη οοηδεηδίί:, ϊγπο δΐιόίίο άεΐεχίΐ: ΐΓαεΐμΙυηι, ίη ηαο εταί; Ιαηΐυδ ηυηιε- 

πίδ ραραίηηι εί νίΐΐαηοπιηι, Ιιμόαίί: αό ίδίο εοηδίΐΐο X ρτο δε, ΙιεΓεάίόυδ 
5 εί άθδεεηάεηΐίόιΐδ ιημδοαίίδ Υρετρίτα ηιίΐΐε ίη αηηο, αεί Ιοεη τεδροηάεη- 

ύα ηιίΠε γρετρίπε ιιεί ππΐΐεοεηίηηι μηί είοΓα. Εί Γ6£ίηιεη ΚείΕίππ εοη- 

δί^ηααεπί ρετ Ιεππίηαΐίοηειη ίΐΐίυδ ραρε άηο Ιοεε., νίάεΐίεεί: Ε3.η§·α εϋ 
Ραζζο, ςαε τεάάυηΐ; γροΓρίτα ιιιό, νεηεπΐ νεηείίαδ εΐ δηρρίίεαηεπί 
άίοίαηι Ιεππίηαΐίοηεηι Γεοΐοπδ Κείάιίηιί εοηίίπημπ, ςαοηίαπι εδί εχεειι- 

10 Ιίο άεΙίόεΓΗίίοηίδ ίδϋηδ εοηδίΐίί X, 

νηόίί; ροΓδ ηιιοά άίεΐα Ιεπηίη&ίίο ΡεεΙοπδ, ηηε εδ£ εχεεαίίο άεΐί- 
όεταίίοηίδ οοηδίΐί] X, οπείοπίαίε ίδίάηδ εοηδίΐί] εοηΗπηεΙιΐΓ, 

Εί ηηία, ςηαηάο 1454 Φ56 ρ^ρμ νεηεπί: νεηεΐίηδ ρτο ρεΐεηάο §τ&- 
ίί&ιη άοιηίηίί ηοείτί, ίη Γεεο§:ηίίίοηεπι ηια§·ηε £ίάεί δηε, δαηδ ίταίετ 

15 εαΓηαΙίδ, ηοτηίηε Νίεοΐ&ιΐδ Είτημ, μηηοπιπι ίιιηε οίτομ XII, ετα! ίηίίτ- 

ηιηδ αά πιοτίεπι, άετεΐίοίχΐδ α ητεάίείδ εΐ μό οιηηί δρε δ&ΐαίίδ ό&Ιηδ ρτο 
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γπογΕιιο ίώ οηιηίόιΐδ, ηοη εηΓ&ηίί ίάειη ραρα ρτο άίείο Βαίπε δηο Μίςαίά 

ρείετε, ετεάεηδ ροΐίηδ ίΐΐηηι τερεπτε ιηοτΐαιιηι ηηαηι ηίηηπι. 3εά, εαιη 

ΐαηάεηι, ροίίηδ ρετ ηιΕαοαΙηπι ςηαηι δείεηΐίαηι πιεάίοοπιηι, &ά ηαΐίΐα- 

20 άίηεηι εδί; άεάηοίηδ, εΐ ίρδε ραρα ηοη ΙααΕεαί; ίίΐίοδ ηεε Ιι&όίίαηΐδ δίί, 

άείεοΐιι νχοπδ, ηεε ηΕτα ηπαιη ηχοτεπι ίαηιεη αεείρεΓε Ιε^ίίίπιε ροδ- 

δίί, δαρρίίε&αίΐ; ΙηπηΐΙίίεΓ, ηηοά ρτο Ιιοηοτε άοηιιΐδ δΐιε, ηί; εο§:ηοδε3.Ι;ηΓ 

ςηοά £3.Γηί1Ϊ3. όε Είπι^ ίσετίΐ ίίάεΐίδ όοηιίηίο νεηείίδηιηι, εΐ εχεηιρίο 

Ιιοηοτίδ εί; ρτεηιίί αΐίί Οτεΐεηδεδ άίδεαηί; εδδε ίίάεΐεδ άοπιίηίο, όί§-ηεπιηΓ 

25 άίείο ραραΐί εοηεεάετε, ηιιοό. ίόειη Νίεοΐο,ιΐδ, {τ&ΐετ δηιΐδ Ιε^ίΐίιηηδ, ηηί 

ίι^ηι αάΐιηο ηοη Ιιαόεί ηχοτεπι, εΐ όεδεεηάεηίεδ αό εο όε ηιαίΓίπιοηίο 

Ιε^ίίίπιο ίη ρεΓρείηηηι ροδδίηί ρατίίείραΓε άε ο££ίεϊ]δ εί: όεηε£ίεί]δ ΟτεΙε. 

ναάίΐ ραΓδ ςηοά είάειη εοηεεάαίιΐΓ ςηοά ρείίί:. 

Όε ρπτίε — 12 
Όε ηοη — 2 
Νοη δίηοεπ — 2 

ΚΘ' 

Άμοιβαί είς χόν Εβραίον Δαβίδ Μαυρογόνατον 
διά τήν επιτυχή αποστολήν του είς Κρήτην 

προς κατάδοσιν των νέοιν συνωμοτών 
1463, Δεκεμβρίου 29 

Άπόφασις τοΰ Συμβουλίου των Δέκα περί αποδοχής πάντων των αιτη¬ 

μάτων (πλήν τοΰ τελευταίου) τοΰ εκ Κρήτης Εβραίου Δαβίδ Μαυρογονά- 

του, δστις, άφοΰ εχρησίμευσεν εν Βενετία ως διερμηνευς Κρητος ίερεως 

άποκαλΰψαντος μυστικώς συνωμοσίαν εν Κρητη, απεσταλη υπο τοΰ Συμβου¬ 

λίου τούτου προς τήν Αυθεντίαν Κρήτης προς ΰπόδειξιν των κατονομασθέν- 

των, οί όποιοι καί συνελήφθησαν, καί δστις άκολούθιος κατέδοοσεν είς τήν 

Αυθεντίαν, τή 12 Όκτωβρίου [1461], καί τον δράστην τής κατά τοΰ Ίω· 

Μελισσηνοΰ επιθέσεως Ίωάννην Γαβαλάν, συλληφθέντα τή 18 Νοεμβρίου 

υπό τοΰ Ρέκτωρος Ρέθυμνου καί εΐτα θανατωθεντα. Δι αμφοτερα ταΰτα, 

δι’ ά κατέστη μισητός καί δακτυλοδεικτούμενος άνά τήν νήσον, έζήτησεν, 

αντί τής προκηρυχθείσης τότε αμοιβής των 3000 ύπερπΰρων κλπ., τήν απο¬ 

δοχήν των έν τή επισυναπτομένη αναφορά του αιτημάτων. Ταΰτα είναι 

τά εξής: , , 
α') Νά μή επιβάλλονται είς αυτόν καί τούς απογόνους του επι πλέον 

φόροι καί άγγαρεΐαι. 
β') Νά τφ παραχωρηθή εις τό διηνεκές οίκίσκος τοΰ δημοσίου. 

γ') Νά τφ παραχωρηθή ή στέγη τής οικίας τοΰ Μαγγάνου, δ'πως οίκο- 
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δόμησή επ αυτής, και παρακείμενον οικόπεδον, εςρ* οΰ θ’ άνεγείρη κλίμακα 
εισόδου. 

δ ) Νά επιτραπή η επανεγκαταστασις των Εβραίων εις τάς εν Κρήτη 
καστελλανίας Βοηίίααο και Ομείεΐ Νιιονο. 

ε') Νά τφ χορηγηθή νέον γράμμα έλευθέρας κυκλοφορίας, ως τό δοθέν 
εις αυτόν, ότε εστάλη υπό του Συμβουλίου εις Κρήτην. 

ς-') Νά τω επιτραπή νά μή φέρη τό σημεΐον Ο καί νά εχη δπλον και 

ένοπλον σωματοφΰλακα (ως τοιουτον υπέδειξε τή 1 Φεβρουάριου 1464 τον 
συνεργόν του 8μ1μιηοη του ποτέ Μ&τοαίπ). 

ζ ) Νά τφ δοθή τό δικαίωμα τής άμνηστευσεως δυο καταδίκων επί 
άνθρωποκτονίςι. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Α.δ.ν. — Οοηβ^Ηο X: ΜίβΙί, τοσ. 16 ( 1460 - 
1466 ), φ. 108ν - 109γ. 

( Περιλαμβάνεται αύτοΰσιον έν έγγρ, ΛΑ' ). 

Οίο ΧΧνίΙΙΙ άεεεπΛτίδ (1463) 
Οαρίία 

Οιιηι ϋμηίά Μμητο^οημίο, Ιηάεηδ άε Οτείμ, 65561: ρτο δηίδ μ^εηάίδ 

ηιετεμίοτ ίη νεηείτΐδ εί ίπ μρρείΐμίίοηε εοτμτη Ααάίΐοηβιΐδ δεηίεηίίμ- 

παπί, εί ηηηδ ρμρμ Οτείεηδίδ τεηεΐΐμδδεί εμρίίίΐιηδ οοπδίΐί] X εετίμιη 

5 δηδρίοίοηεπι ίτμάίτηεηίί εί υεΐΐεί 6856 εεετείηδ, νίδυτη £ηίί εμρίίίβηδ 

οοηδίΐί] X ςηοά ίρ56 Όμπίά, ςηί £ηετμί ίηίετρτεδ ρμρμίίδ, τεΐίείίδ τεβηδ 

δυίδ εί μρρείΐμίίοηε δαα, ϊτεί: ίη Οτείμηι μά άεηοίμηάηιη τε^ίηιίηί Οτείε 

61 ομρί ίμείεηάηπι ηοπιίημίοδ 61 δηερεείοδ, ςιιμηι τειη ίάεπι Όμηίά 

Ιίβεηίετ £εείί εί δμ^μείίετ εχεειιίϋδ £υίί οπιηίμ. Οηηιαυε Μ δίμηάο ρτο 

10 υημ τε Ημίιηίδδείςιαε ηοίίείμτη άε Ιομηηε Ομημίμ, ςηί, ιιοΐεηδ τείηεεη- 

άετε ρτοάίίίοηεηι 8ί£ίί, Σπΐβετμί Ιίίίετμτη 61 ροδίεμ ρετεηδδετμί Ιομηηειη 

Μίΐίείηο, ρτο ςημ εμηεμ, εηηι ί§·ηοίαηι 63861 αηίδ δετίρδεταί ίΐίμηι Ιίίίε- 

τμπι εί ςαίδ ρετεηδδετμί, ρετ τε§;ίπιεη Οτείε ραβίίεμίμ εί ρετ ίδίηά εοη- 

δΐΐίιιηι X εοη£ίτηιμίμ £ηίί ίμίεμ άμηάμ Υρετρετοτητη ΙΙΙτη δίμίίτη εί 

15 νε δίη§·η1ο αηηο εί ρμτίίείρμίίο ο££ίείοηιηι εί βεηεΐίείοτηπι, εηηι άεδ- 

εεηάεηΐίβαδ εί ίτεδ βαηηίίοδ, δίευί εοπδίμί ρετ Ιίίίετμδ τε^ίηιίηί Οτείε, 

ίρδε Βμιιίά άίε XII ηιεηδίδ οείοβτίδ άεάίί ηοίίείμηι τε^ίηιίηί Οτείε άε 

Ιιαε τε. Οιιηι<ιιιε τε^ίιηεη ηοη ίίμ είίο μά ίηοηίτεηάητη εί ρτοεεάεηάητη 

μίίεηάίδδεί, άίε XVIII ηιεηδίδ ηοηεπΛτίδ τε^ίτηεη Κείϊιίηιί ίηςηίδίηίί εί 

20 ρτοεεδδίί εί εμρίητη Ομημίμ πιοτί £εείί:, ηαΐΐο άμίο ρτεηιίο άεηιιηΐίμίοπ 

ηεε ί6ί ηεε Ιιίε, ςαοηίμιη άε πιεηδε οεΙοΒπ εοηδοίεηίίμ εϋ μεειίδμίίο ρτίιΐδ 

Ιμείμ Ιαετμΐ τε^ίππηί Οτεΐε. Οηηιςιιε ρΓεάίεϋιΐδ ϋμηίά, ηαηε ΓβηεΓδίΐδ μά 

εμρίϋμ, εχροδηετίί: ίηεοηιπιοάμ δπμ, <ιαε εηηάο, δίμηάο εί τεάεηηάο άε 

ηιμηάμίο εμρίίηηι X ρμδδΐΐδ ίυίΐ, εί ρηΜϊειιηι οάίηηι, ςηοά ίρδε ίη Ιοίμ 
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25 ίηδυΐμ, £μηι ρετ Χτίδΐίεποδ ηιιμηι ρετ 4ηάεο5 μεηιιίδίιιίΐ:, εηηι ίμιη άί^ίΐο 

πιοηδίτμίατ μΒ οηιηίΒιΐδ, Ιμπι ρτο ρπηιμ εμαδμ, ααμηι ρτο ίδΐμ δεεϋηάα, 

ηεε ρείμΐ ρτορίετ Ιιοε ρτεηιίιιηι Ιμίεε, δεά δοΐηηι §Γμ1ιμπι άοπιίηί] εί 

ίηίΓμδετίρΙμδ ρείίίίοηεδ. Εί ίιΐδίαηι δίϊ με εοηηεηίεηδ Ηοηοπ ηοδίπ άο- 

ηιίηίί εί εχεηιρίο μΐίοηιηι, ηαί ηοη ρετ εμιιΐμίειη, 36(1 ρετ ρτεηιΐμ 

30 δεπιίηηΐ, ηηοά, ρτο Γείτίΐιιιΐίοηε ίίάεί δΐιε μά άοηιίηίιιηι ηοδίηιηι εΐ ρτο 

τεεο^ηίΐίοηε ΙμΒοηιηι εί μεειίδμίίοηιιπι δαμηιηι, ροδίςιιιμηι ηοη ρείίί 

Ιίπιίίμίμπι ίμίεμηι, αΐίςαίά δίϊ»ί ρετ ηοδ εοηεεάμίατ, (ΐηοά δίί ρηΐιΐίεηηι 

δί§·ηαηι §τμίίίιιάίηίδ. Εί μιηΐίίο εοηδίΐίο εί τεδροηδίοηε τε§;ίηιίηί3 Οτείε 

5ηρεΓ άεηιιηίίμ εί δαρετ Ιηάείδ εμδίεΐίοταπι, εί είίμηι ηοΒίΙίδ νίπ δετ 

35 Εεοηίδ Όηοίΐο, νΐίίπιί άηεΐιε Οτείε, 
νμάίί ρμτδ ςηοό, εχεερίο εμρίίαίο άε εχίτμίιεηάο μΐίςηεπι άε 

Βμηηο, άίείε ρείίίίοηεδ δίΐ)ί εοηεεάμηίητ, ίεηοτ ςημτηιη ίμΐίδ εδϊ, 

νίόεΐίεεί. 

Όε ρμτΐε-11 

ϋο υοη — — 0 

Νοη δίηοεπ-3 

μοοοοεχιιι 

δετεηίδδίηιο άαεμίί όοτηίηίο δηο^ιιε εχεείΐεηίίδδίηιο εοηδίΐίο δηρρίί- 

εμίιιτ εί τεηετεπίετ ρείίί ίίάεΐίδ δετιιαδ δΐιυδ Όμηίά εοηάμτη ΕΗε Μμη- 

45 το§;οημίο, Ζιιάίο άε Ιίχοΐμ νεδίτμ άε Οτεόε. Οιιηι δίί εΐιε ρετ Ια] δία δία 

£μίο ε εοηιρίάμηιεηίε εχε^ιιίάο ίιιίο ςμιείΐο 1ί£ο εοτηεδδο ρετ ί Μμ§·ηί£ίεί 

8ί Ομιιί (ϋ X ίη μηθμτ ίη Ομηάίμ ε ροί τειιείμάο εί £μίο άε Ζμη Μιΐι- 

δίηο ρετ Ιοςιιμΐ ιιεηε ίη 1ε νεδίτε ηιμη Ζιιμη Ομημίμ εΐηιιμΐ μηεημ ίμΐμ 

57ρετρετμ III111 όε δηΐιίίο ε γρειρετμ V0 μίαηο ρμτίίείρατ άε οίίίεί] ε 

50 Βεηείίεϋ εητη δηο άεδεεηάεηίί ίη ρετρείηηηι ε εμημτ III άε Ιιμηάο, εοη- 

ίεπημάμ ρετ Ιο εχεείΐεηίίδδίηιο εοηδείο άε X, άε Ιεςημΐ εοδε £μζμ 1μ 

νεδίτμ είετηεηίίμ ςημηίο 1ί ρμτ ε ρίμχε ε ρετ 1μ 50 ίμηιείμ, Ιμςημΐ ε 

ροιιετμ, ρτοηεάμ μ δο ρίμχετ ρετεΐιε δε ίτηοημ ίη §τμη ροηετίμάε. 

Ε δεί ρμτ μίμ νεδίτμ 8ί^ηοτίμ εΐιε άοτημηάμ Ιο δηρρίίεο εΐιε ρετ 1ε 

55 εοΐίε Ιεςημΐ ηη] Ζηάί] ρμ^ετηο ίη Οτεάε Ιο ϋμιιίά εηηι τηίε ίίοΐί ε ίηίί 

άεδεεηάεηΐί ίη ρετρείαηηι ηε ρετ Ζιιάί] ηε ρετ μΐίτί ιημί ηοη δίμ μετε- 

δΐιάί ρΐ ιι άε ^ηεΐΐο μΐ ρτεδεηίε ίο δοη ίη εχίίπιο ζοε ρετρετο νηο μίμηο 

ηε μΐίτμ μη^μτίμ ηε ροδδμ εδδετ τηεδδμ πιμί ρίη ηε μετεδαάμ ηιμ δεηιρετ 

δίμηο ίπ Ιο εχίίτηο εΐι’ ίο δοη μΐ ρτεδεηίε. 

60 Ιίεηι ηημ εμδείμ μ ρερίμη £ο άε ηη Ζηάίο δοίο 1μ εμδμ άε δμΐιμίΐιεο 

Ομχμηί εοηίίδεμάμ ίη εοηιηπ ζμ Ιοη^ο ίεηιρο Ιμηηοΐ δε μίίίίμ μΐεηηε 

ίίμάε Υρετρετμ 8 οηετ X μίαηο εί μΐεηηί μηηϊ ηοη δε ίτηοημ μΙΗίμτ 
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δηρρίίοο δία ςοηοεδδίΐ ά γπϊ ε πιίε άεδεεηάεηΐί ΙίβεΓ&ηιεηΙε ίη ρεΓ- 

ρείαιιηι. 
65 Ιίειη ρετεΐιε εΐ Μαη^ηηο 3ια άε δοαι·& ηηη ίετΆΖΆ ΙαςαΜ εΐ Κεζί- 

πιεηίο άε Οτεάβ θ£ηί άο ειπηί εοηηίεη ϊεγ εοηζ^Γ ε τερ^Γ&Γ ε δρεηάε 
γρεΓρεΓα ΙΜ ε ά&1& ίπδΐΐδο δηρρίίεο πιε δία εοηεεδδα ςμιείΐα ΙεΓΓαςα 
εΐιε ε δο Ιο Ι,αίεΓε εη Ιαςααΐ ίο ροδδί εάίίίεαΓ ρααΐεΐιε εαχα ε ςαείΐα 
ΙεΓΓα παειια Ιαηπαΐ ίδε άαΐαάϊ ύεΐα^ιιαΐ ιιίίΐίία αίευηα ηοη δε Ηα αζο ε3ιε 

70 ρεΓ ηιιείΐα ίο αβία Ιαπιία ίηίΓαάα δΐι ςαείΐα ΙεΓαζα δαρρίίεο πιε δία εοη- 

εεδδο ραδδα ΙΙΓβ= ρεΓ ΙαΓ^βζα 6 ροτ 1οη§;εζα ςιηηηίο ε Ια εαχα άεΐ <3ΐίο 
Μαη§;αηο δίαηάο ΐε§·ηηάο Ιε^ηίτίο ίηεοΐίηο α ιηίε δρεχε. 

Ιίεηι άε§;η&δε Ιε νεείτε Μ(α£ηίίίεεηζε) ιιεάετ Ια τεδροδία άεΐ Κεζί- 

ιηεηΐιο άε Οεάε ρεΓ Ιο ΙιαβίΐαΓ άί Ζηάε,ΐ ίη 1ί εαείεΐΐί νεεΐπ, Οαδίιεί 
75 Νηοηο ε ΟαδΙεΙ Βοηίίαείο, ε άε §ταΕία εοηείεάεηηε εΐιε ί ρΓεάίεΐί Ζιιάεί 

ροδδα τίΐοΓηαΓ αά ίια^ίίαΓ ε δίαΓ ίπ 1ί άίΐί ΟαδίεΙΗ εαιη ςιιείΐε οοηΗΐίοη 
ε ηιηοάί ίη ίϋΡο δί εοηιο ίδίαιια αηαηΐί εΐιε άε Ια ί £θδεε τεηιοδδί, ΚεεοΓ- 

άαηάο αία νεδίΓα δί^ηοΓία εΐιε ϋαΐ ΙιαδίΐΕΐΐοη δεΓα εαιη δε^ητΐη άεΐ 
νεδίΓΟ δίο,άο ρεΓ εΐιε ί αηια εΐ ε£&άο νεείτο ε ιηοδίΓοΙο εηηι ε££εΗο αΐ 

80 Ιεηιρο άε Ια τεβεΙΚοη §ταηάα ε ρεΓ ί δΐιο ρπηίΐε^' εΐ δε άεεΒίαΓα ε 
ρπιοιια. Ιΐεηι εΐ δετά εηηι ηίείε άε Ια ίοί^ηοπα ρεΓ Ια ίηίΓαάα άε ςηεΐΐί 
εαδϋεΐΐί. 

Ιΐεηι άε§ηαδε Ια νεείτα 8ί§;ηοΓία τείαΓίί Ια ΙεΙεΓα Ιιιί Ιιαιιε άαίε νεδίχε 
Μα^ηίίίεεηείε ςιιαηάο ρεΓ ςμιείΐε εΐ £ο ηιαηάαάο ίη Οϊεάε αζο εΐιεί δία 

85 ΙίβεΓΟ άα εοΓδαπ ε ηιαία ζεηΐε ε ηιιεδίο ίη νίΐα δοα. 

Ιϋεηι δε άε§ηί εοηείεάεΓίί εΐιεί ηοη ροΓία εΐ εε^ηο άεΐ Ο ρεΓ δηο 
δαίηάε ε εΐιεί ροδδί ροΓίαΓ ατπιε εηηι νηο αρΓεδδο άε δί ρεΓ δε§αΓία άε 
Ια εαα ρεΓδοηα αζοεϊιε άα ρααΐεΐιε νίΐαη οηεΓ αΐίτα ιηαΐα ρεΓδοηα ηοη 
1ί ροδδί εδδεΓ ίαίο ηίοΐεηΐία οιιεΓ ιιεΓ§ο§:ηα ε ηιαΐ ρεΓ ςηεΐΐο Ια £α(;ο 

90 ρεΓ νη], 

Ιίειη 1ί δία εοηεεδδο ροάεΓ εΙιαιιαΓ άε £)αηάο ρεΓ ρατο Ιιοηιίεΐάίο άο 
ρεΓδοηε δοΐαηιεηίε. 

1463. άίβ ρΗιηο [βΙινηαΓη Οαηίά ρτβάίβίν.8 άίχίί βί άβοΐαναηϋ ην,οά βοβίιιβ 
8ΜΜ8 θκ/ηί ηοη ροτίαηάϊ βί ανιηα (βνβηάί β8ΐ ΒαΙαηιοη οοηάαηι ΜανοηΙί^ ομϊμ8 

95 αηχίΐίο βί οοηβίΐίο ν8ηβ ΐιιϋ ίη ρΓβάίοΙά βί βίνβα ρνβάΐβία. 

93 - 95 Μεταγενέστερα προσθήκη εις τό περιθώριον, δι’ άλλης χειρός. 
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Λ' 

Έπανεγκατάστασις των έν Κρήτη Εβραίων 
εις 0&8ί:β1 Νηονο καί Ο&δΐβΐ Βοηίί&οίο, 

χάριν του Δαβίδ Μαυρογονάτου 
1464 (βενετ. ετ. 1463 ), Ίανουαρίου 22 ( ινδικτ. 12 ) 

Επιστολή τοϋ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δοΰκαν τής Κρήτης, δια- 

τάσσουσα δπως εκτελεσθή ή παράγραφος τής έγκριϋείσης αίτήσεως του 

Δαβίδ Μαυρογονάτου (εγγρ. ΚΘ') ή άφορωσα εις την επανεγκατάστασιν 

των εν Κρήτη Εβραίων είς Οαδίεΐ Ναονο καί ΟαδΙεΙ Βοηίίααο, ή τις 

παράγραφος καί επαναλαμβάνεται ενταύθα αυτουσία (εγγρ. ΚΘ , στ· 7ο ■ 82). 

Έκδεδομένον ύπό Κ. Ν. Σ ά θ α, Ελληνικά Ανέκδοτα, τόμ. Β', σ. λα' - λβ' Προ- 

λεγομένων (άριθ. II) έκ τής συλλογής των πριυτοτύπων οικογενειακών περγαμηνών 
των έν Κρήτη ποτέ (καί είτα έν Κερκύρςι) Εβραίων Μαυρογονάτων, τής άποκειμε- 

νης έν τη τότε βιβλιοθήκη Παύλου Λάμπρου. Ή συλλογή ακολούθως περιηλθεν εις 
τήν κατοχήν τού Σπυρίδωνος Π. Λάμπρου ( βλ. Σπ. Π. Λάμπρου, Κατάλογος 
των έν Άθήναις βιβλιοθηκών πλήν τής Εθνικής, Δ'. Κώδικες τής βιβλιοθήκης Σπυρ. 

Π. Λάμπρου, «Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. 18 ( 1924), σ. 505, αριθ. 42 ),^ νυν δέ 

κατέχεται ύπό τής κ. Λίνας Τσαλδάρη. Βλ. καί τούς άριθ. ΛΑ', ΛΒ', ΛΕ', ΜΑ 

καί ΜΓ'. 

ΛΑ' 

Γνωστοποίησις είς τον Δούκαν τής Κρητης 
των χορηγη^εντων προνομίων είς Δαβίδ Μαυρογόνατον 

1464 (βεν. έτ. 1463), Φεβρουάριου 20 (ινδικτ. 12) 

Επιστολή του Δόγη τής Βενετίας προς τον Δοΰκαν τής Κρήτης, γνω¬ 

στοποιούσα τήν από 29 Δεκεμβρίου 1463 άπόφασιν τού Συμβουλίου των 

Δέκα, ήτις καί καταχωρίζεται αυτουσία (εγγρ. ΚΘ') περί^ αποδοχής των 

αιτημάτων τοϋ Δαβίδ Μαυρογονάτου, ώς σταλέντος εις Κρήτην καί βοηϋή- 

σαντος είς τήν άποκάλυψιν καί σΰλληψιν διαφόρων συνωμοτών. 

Έκδεδομένον, έκ τοΰ έν τή ποτέ βιβλιοθήκη Παύλου Λάμπρου πρωτοτύπου 

( βλ. εγγρ. Λ') υπό Κ. Ν. Σ ά θ α, Ελληνικά Ανέκδοτα, τόμ. Β', σ. κθ'-λα’ Προ- 

λεγομένων (άριθ. I). *Η εκδοσις αβτη περιλαμβάνει αύτούσιον τό εγγρ. ΚΘ' (ύπό 
τήν έσφαλμένην όμως χρονολογίαν 28 Δεκεμβρίου 1462 άντι 29 Δεκεμβρίου 1463 και 
μεθ’ ικανών παραναγνιόσεων καί σφαλμάτων), κατά παράλειψήν τών δύο τελευταίοι 

στίχων 36 - 38 καί τής άκολουθούσης αναφοράς τοϋ Μαυρογονάτου. 
Άνατύπωσίς του εντεύθεν παρά Ο. ΚέτοίΠαε, Πθδ νΐ&εΐο, σ. 323 -324 

( άριθ. Ο) καί μετάφρασίς του είς τήν γαλλικήν ( μετά παρανοήσεων και σφαλμά¬ 

των) αυτόθι, σ. 56 -58. 
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ΛΒ' 

Αδεια όπλοφορίας εις τον Δαβίδ Μαυρογόνατον 
1464, Ιουνίου 7 

Διάταγμα του Δόγη της Βενετίας (προς τον Δούκαν της Κρήτης), 

δι’ οΰ παρέχεται ά'δεια όπλοφορίας εις τον Δαβίδ Μαυρογόνατον (βλ. ε'γγρ. 

ΚΘ', στ. 87-90, καί ΛΑ'). 

Ανέκδοτον (δεν όνευρέθη ύφ’ ημών εν τφ Α.δ.ν. ). 

Μνημονεύεται υπό Κ. Ν. Σάθα, Ελληνικά Ανέκδοτα, τόμ. Β', σ. κη’ Προ- -Λ 
λεγομένων, ώς άποκείμενον έν πρωτοτύπφ έν τη ποτέ βιβλιοθήκη Παύλου Λάμπρου 
(βλ. εγγρ. Λ')· 

'Ο Σάθας παραθ-έτει τρεις μόνον στίχους του εγγράφου, εκ τοϋ εν αύτφ μνη- 

μονευομένου αποσπάσματος τής αναφοράς του Μαυρογονάτου: « οήε ρο553. ροτίατ 
3.Γΐηε οοη ιιηο αρρτεδδο όί δε, ρετ δΐουτίέ. άεΐΐα 5113 ρετδοηα ηοη §;1ΐ ρο853 εδδετ 
ίαΙΙο νΐο1εηΙΪ3 ονετ νετ^ο^η» εί τηαΐ ρετ αιιείΐο ΓΗέι ί&Ιίο ρετ νοϊ » ( = έγγρ. 
ΚΘ', στ. 87-90). 

ΛΓ 

Άπαγόρευσις τής παραβιάσεως 
του οικογενειακού άσυλου των Εβραίων τής Κρήτης 

1465 ( βενετ. έτ. 1464 ), Φεβρουάριου 28 ( ίνδικτ. 13 ) 

Επιστολή του Δόγη τής Βενετίας προς τον Δούκαν τής Κρήτης, άΕιούσα 

τήν εφαρμογήν τής από 13 Ιανουάριου 1464 (βενετ. ετ. 1463] διαταγής 

του (ής τό κείμενον επαναλαμβάνεται) περί άπαγορεΰσεως εις τούς δικαστι¬ 

κούς υπαλλήλους νά εισέρχωνται εις τάς οικίας των Εβραίων τής Κρήτης, 

ινα εξακριβώνουν άν οΰτοι εργάζωνται κατά τάς εορτασίμους ημέρας. 'Η κατ’ 

αύτάς εργασία κατ’ οίκον επιτρέπεται. Άμφότεραι αί επεμβάσεις προεκλή- 

θησαν έξ αναφορών του πιστού υπηκόου Δαβίδ Μαυρογονάτου. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοϋ Α.δ V. — Όιιεα άί ϋαηάία 2; ΌηβαΙί β Ιβϋβτβ 
Ηοβνηίε, ς[Π3Ϊ. 30 (1464 - 1465), όπερ δεν φέρει σελίδαρίθμησιν. 

Ή έν τώ εγγράφω καταχωριζομένη αύτουσία επιστολή τοϋ αΰτοϋ Δόγη άπό 13 

Ιανουάριου 1464 (βενετ. έτ. 1463, ίνδικτ. 12) μνημονεύεται καί υπό Κ. Ν. Σάθα, 

Ελληνικά Ανέκδοτα, τόμ. Β', σ. κζ’ Προλεγομένων, οστις καί παραθέτει τούς στ. 
19-20 αυτής: νοίηιπιΐδ... ϊηηυίπ ( οχι ίικιυΪ6ίε.π, ώς παρά Σάθφ). 

Οίττίδίορίιοπίδ Μαιιτο, άεί §ταίία άηχ νεηείίαι-ηηι εί εείετα. 

ΝοΜίίΒιΐδ οί; δαρίεηίίίηΐδ νίπδ ΙαεοΒο [0]οι·ηα[πο], δε δυο ηιαηάαίο 
άποΐιε εί... οοηδί1ίαπ]δ 30 Αηάτεε Ματεείΐο, εαρίίαηεο Οτείεεί... δυοοεδ- 

δοπδιίδ 5ΐιϊδ, ίίάεΐίόηδ άΐΐεείίδ δαίυίεηι οϋ άίΐεείΐοηίδ α££εείυηι. 
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δ δοπρδπηιΐδ άε ηιεηδε ίαπηαπ] 1463 ίιΐδδίιηιΐδ ρΓβεεδδΟπίηΐδ νε- 

δίπδ οί... δίΐοοβδδοπδηδ Κίίβταδ ηοδίτηδ ίεηοήδ ίηίπίδεπρίί, νίάεΐίεεί, 

ΕίάβΙίδ ηοΦ'ί άονηίηί/ ϋαηίά Μαηνοςοηαίο, Μάβηβ Ονβίβηδίδ, βχροεηίί 

ηθ8ΐνο άονηίηίο ςηοά μΜίανί] Οτβίβ 8ΐιηί ίρείδ Ιιιάβίδ ηΊοΙβδίίΒδίιηί, 

ηηία βχρίΙΙαηί ραηρβνίαίβηι §ηαιη ζνώ άίηβνΒίε ίηΚοηβδϋδ πιοάίδ βί να- 

10 τί]8 οαΐίίΙαΙίοηΐΙ/ιΐΒ, ίηίναηάο άίηβτδϊδ Ιιοτίδ άοηιοδ 8ίΐα8, ρνορίβν Ιαδο- 

τβτία άίβνηπι (βδίονίληι βί ρνο βηρίάίίαίβ Ιηβνί [αβίηηί 8β <χββη8(χΙο- 

Τ68, Ιβ8ίβ8, ίηάίββ3 βί βχββηίονβδ. Εί ρνορίβνβα δηρρίίβαηίί βοηββάί ηηί- 

ηβνδίίαίί ίρδοηιηι Άιάβονηηι ψιιοά, δί ηηίδ βχίνα άοηιητη Ιαϋοναί ίη 

άϊβΙ)Μ8 ('β8ίΪ8 ίη ονάίηβ άβββνφϋδ, βοηάβηιηβΐην ίη ρβηηα 8θΙϋα, 8ίηβ 

15 νβιηίΒδίοηβ, άηηνηιοάο Ιβδίίδ ηοη δϋ ίηδϋίϊα,νίιΐδ, μιοηίαηι ραΗίβίραί 

ίη Ιηβνο βοηάβγηηαΐίοηίδ, βί (μιοά, ρνο ίαΐί βα8Η Ιαϋοταηάί ίη δΐιΪ8 άο- 

ΊηίΙ)ΐί8, ηοη ίηφιιίναηίην ηββ ηιοίβδίβηίιιτ. Νθ8 ίρϋητ, ηίδα βοριά ονάίηίδ 

βάίίί ρβν ηοΙ)ίΙβΊη νάτηνη Εηβΐιαιη Τνηηο, ΌιιβΗαιη Ονβίβ, βί βίιιβ βοηδί- 

Ιίηηι 1441 άβ ηιβηΒβ ]'ηΗ] βχβτηρίαία, ηί ηίάβίην ίη Ηϋτο αβίηηηι νβρί- 

20 ηιίηίδ Ονβίβ, βαΗα 80, νοΙηηηΐΒ βί ιηαηάαηΐΗδ ηοΜδ ριιοά ίη άοτηίύηβ 

8ηί8 ρνβάίβίοδ Ιηάβοδ ηοη ρβνγηϋΐαίίδ ηιοϊβδίαη ηβΐ ίη^ηίνί, 8ί βχβτβί- 

Ηιιγη βίαηι [αβίαηί ίη άίβ (βδίο, βί 8Ϊ ρνο Ιβώονηηάο ραΐατη αΐίβ/ιιίδ Ιιιάβιΐδ 

ηβΙΗάβα ηβηίβί βοηάβηιηαηάιΐδ, ηοη ηίάβίην ηοΙ>Ϊ8 βοηηβηίβηβ φχοά $ηί 

ρανίίβίρανβ άβϋβηί ίη Ιηβνο ρβηβ $ίηί ίβδίβδ. Εί νοίηηιηδ (ρχοά Ιιοβ 

25 ίρβηιη ιηαηάαίιιηι ηοδίηηη, άβ ηοη ίηφηίτβηάο ίη άοηιίΐηΐδ 8ηί8, $ί ίη 

Iβδίο (αβίαηί βχβνβϋίηηι, δβνηβίην ρβν ίοίωη ίη&ηίαγη, ηβ βιώ ίβία βαηί- 

Ιαίίοηβ ρνβάίβίί ,ϊηάβί ηβΐ Ιηάββ βχρίΙΙβηίην. Οαίβ ίη ηοδίνο άηβαΐί ρα- 

Ιαίίο άίβ ΧΙΠ ΐαηηαηΐ ίηάίβίίοηβ ΧΙά* 1463. Ρετ ηα&5, δίοιιί πΐάετε 

ροΐιιίδΐϊδ, ΟΓάΐηαιιίηηΐδ βριοά, δϊ Ι«θεϊ ΐπ άίε £εδΙο εχεΓοίΐίιιπι αΐι^ηιά ίη 

30 δΐιίδ άοπιίΒιΐδ οΙεπι £αεΐοηί;, ηοη ηιοΙεδΙεηΙΠΓ, δεά δί ίη ραδίίεο, ρηηίαη- 

Ιιιγ ίηχία οΓάίηεηι: Νηηε αηίεπι, ίη1ε11ί§:εη(1ο ρετ τεΐ^ΐίοηεηι άίεΐί 

Όαηίά Μαητο&οηαίο ηηοά δηδ Ιιαε ίίοίίοηε ίηηηίΓεηάί, δί Ιαδοταη! ίη 

άίε £εδϋο, ο££ίοίη1εδ ίηηηίδίΙοΓεδ εί δΐίρεηάίαπ] ίηΐΓαηί; ίρδοηιηι Ιαάεο- 

ηπη άοιηοδ, ηιηΐΐα ίηΐιοηεδία εοιηίηεηίεδ, αάεο ηηοά εχ δαδρίΐίοηε £ογ- 

35 ηίε&ΐίοηίδ ηιηΐΐη ηιηία δεοαία δηηί εί αΐία δοειηάαΐα, νοίαηιαδ εί ηιαηάα- 

ηιαδ ηοΗδ, ηαοά άίοίηπι ιηαηάαίηηι, ηαοά ηοδίδ ΓερρΙΐεαΓί ίηδδίηιαδ 

οδδεΓηατε εί οΒδετυατί £αοετε άεδεαίίδ, ηοη ρεπηίίϊεηάο Ιιηίηδίηοάί 

ο££ίείη1εδ ίηηαίδίΐΟΓεδ αηί αΐίηδ ρετδοηαδ ΐπίτατε Κοδίϊα άοηιααιη ρΓεάί- 

είοταπι ΙηάεοΓαηι, ίαπι δαρτα ηααηι ίηίτα άοιηοδ ρτεάίείαδ, ρτο ίηςαί- 

40 τεηάο ςηίά ΙαΒοτεπ] £αοίαηί ίηίαδ δααδ άοηιοδ ρΓεάίείαδ. 

Όαία ίη ιιοδΐτο άηεαίί ραΐαίίο άίε ηΐίίπιο £εί)ΓααΓί], ίηάίείίοηε 

XIII* 1464· 
Ηβββρία XV. οείοΙ>η$ 1465. 
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ΛΔ' 

Αποστολή του Δαβίδ Μαύρο γονάτου εις Κωνσταντινούπολή 
προς κατασκοπείαν καί έτησία χορηγία εις αυτόν 

1465, Ιουνίου 12 

Άπόφασις του Συμβουλίου των Δέκα περί αποδοχής τής προσφοράς 

του Δαβίδ Μαυρογονάτου, δπως μεταβή ΐδίαις δαπάναις εις Κωνσταντινού- 

πολιν, κατασκόπευση τά εκεί συμβαίνοντα καί άποστείλη πληροφορίας εις 

Κρήτην, καί περί παροχής εις αυτόν 25 χρυσών δουκάτιον. Αί αρχαί τής 

Κρήτης θά τον κηρύξουν δημοσία: ώς πτωχεΰσαντα. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοϋ Α.3. V. — Οοηβί^Ιίο X: Μίδϋ, τε£. 16 ( 1460- 

1466), φ. 166ν. 

ϋίε XII ]ιιπί] (1465) 
δετ δίερίααηιΐδ Τπηίδαηο 
3ογ ΒβΓη&Γάιΐδ νεηεπο 
δετ Ρταηοίβουβ Όείρΐιίηο 

Ο&ρίΙα 
Οηιη ϋαιιίί: ΜαιίΓΟ^οηαίο, δυάειίδ Οτείεηδίδ, οβίαΐεπί εαρίΐίόαδ 

Ιιιιίυδ οοπδίΐί] νείίε ίτε δΐιΐδ εχρεηδίδ ίη Οοιίδίαπίΐποροΐίηι εί εχρίοτατε 
οπιηία ςηε ίδί ίίαηΐ εί άε οιηηϊόιΐδ ά^τε ηοΐίείαηι Γε§ίηιίηί ποδίτο θείε 

5 ρετ οιηηία ρ&δδα§;ία εΐ ρετ οΓηηία ηιεάία ροδδίόίΐία εί ηίείιίΐ αΐίαά ρτο- 

ρίετ ίιοε ρεΒΐ, ςααιη ςηοά δεπδαπίιΐΓ οΐΏπία ίη νηο Ιίότο, ςηε ϊιαύεδιιηί: 

αδ εο, ιιΐ ροδδίΐ εοηιηιεηάαΐιΐδ || εδδε || ποδίτο άοιηίηίο ίη είπδ Γειιετδίοηε 
ίηχΐα είαδ ηιεπίιιιη, 

ναάί!; (ρ^Γδ) ςυοά δυα οδΐ&ίίο αεεερίείιΐΓ εί άοηεηίητ δίόί άαεαίί 
10 XXV αιιπ. Ιίειη, ςιιία ρείίΐ: ςιιοά α Γε§·ΐηιίηε θείε ριιδίίεε ρτοεί&πιε- 

Ιιιγ ίη Ιοείδ ρηδίΐείδ, διού! εΙ&ιηαηίιΐΓ ί&ΙΙεηίεδ, δεπόαΐητ Γε£ίιηίηί θείε 
ςιιοά ρτιδίίοατε ίΐΐηιη ϊειοίαηί ίη ίΐΐα ίοΓΓηα εί ιηοάο, ςηί αδ ίδίο Όαηίΐ: 
εοηιπιεηΊΟΓ&δίίιΐΓ. 

ϋε ρατίε — 14 

Βε ηοη — 1 

Νοη βίηεεπ — 0 

ΝοΙβ ραοά άίείιΐδ Βαηίί άίε τη ]ηηί] άίχίΐ άοπιίηίδ δίερίιαηο Τπ- 

ηίδ&ηο εί Ρταηοίδεο ϋείρΐιίηο, αδδεηίε <3. Βεπιατάο νεηεπο, ςιιοά τε- 

Ιίηςηίί ρτο εο εί α^εηάίδ δαίδ ίη νεηείπδ δειίοιηοηεηι άε Ρΐίδεδαεεί, 
20 Ι| Ιιεδτεαηι || , ςτιία άε εο δε εοηίίάεί. 

2 Μ&ΐίΓΟ^οη&ίο διώρθωσα : -ηιαίο ό κώδιξ |[ 9 (ρατδ) προσέθηκα. 

Συλλογή βενετ. εγγράφων περί της συνωμοσίας Σήφη Βλαστού ( 1453 - 1454 ) 

ΛΕ' 

Άπαγόρευσις τής έκτελέσεως των Φανατικών ποινών 
υπό Εβραίων τής Κρήτης κατά τάς έορτάς των, 

τή αιτήσει τοϋ Δαβίδ Μαυρογονάτου 
1465, “Ιουνίου 14 

Επιστολή τοϋ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δούκαν τής Κρήτης, δια* 

τάσσουσα ϊνα οι εν Κρήτη Εβραίοι μη ΰποχρεώνται να έκτελοϋν ϊδιοχεί- 

ρως τάς θανατικάς ποινάς κατά τό Σάββατον καί τάς άλλας εορτασίμους 

αυτών ημέρας. Ή διαταγή έξεδόθη τή αιτήσει τοϋ Δαβίδ Μαυρογονάτου. 

Έκδεδομένον, έκ τοϋ έν τή ποτέ βιβλιοθήκη Παύλου Λάμπρου πρωτοτύπου 
( βλ. έγγρ. Λ'), υπό Κ. Ν. Σάθα, Ελληνικά Ανέκδοτα, τόμ. Β', σ. λβ' Προλεγο- 

μένων ( άριθ. III). 
Τό αυτό κείμενον άνευρέθη ύφ’ ημών καί έν Α.δ.ν. — Όν,οα άί Οαηάία 2 : Ώιι- 

οαΐχ β ΙβϋβΓβ νίββνηΐβ, ςιι&Ι. 30 (1464 - 1465), οπερ δεν φέρει σελιδαρίθμησιν^ Ση- 

μειοϋμεν ενταύθα τάς καλυτέρας γραφάς τοϋ κειμένου τούτου ( = Β ) έναντι τού υπό 

Σάθα έκδεδομένου ( = Σ ). 
Στ. (έκδόσ. Σ) 2 Όανίά Β : Όανίί Σ || Ονβίβηήζ Β : ΟηβΙαβ Σ || 4 βχβ^ηβηάηηι 

Β : -ηάαιη Σ || 6 (ίί Σ : παραλείπει Β || βχβςιιβηάκιη Β : -ηάο Σ || 7 αηΐ Σ : παραλείπει 
Β || 13 βδία $ηα Β : {βείαηι δΐιαχή Σ 1) 13 -14 ηοη ήηί ρβίονΐβ βοηάϊοίοχιή ςηαιη ηηΐ 
Ιηάβί ϋονοηΐ βΐ ΜοίΗοηί Β : %η(βΗον\8 οοηάϋίοηΐ$ <]ΐια$ί $ίηΙ /ηάβίδ Οοηοηίβ βί 

Μοίΐιοηίδ Σ 

Λ<Γ 

"Αδεια νυκτερινής κυκλοφορίας είς τούς Εβραίους Κρήτης, 

χάριν τού Δαβίδ Μαυρογονάτου 
1465, Ιουνίου 14 

Επιστολή τοϋ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δούκαν τής Κρήτης, δια- 

τάσσουσα δπως επιτρέπεται είς τούς Εβραίους τής Κρήτης νά κυκλοφορούν 

νύκτιορ άνευ φωτός έν τή Ιουδαϊκή συνοικία καί νά έχουν ανοικτάς τάς 

θύρας. Ή διαταγή προεκλήθη έξ αναφοράς τοϋ Δαβίδ Μαυρογονάτου. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τού Α.δ.ν. —Όηοα άί Οαηάία 2: ΏχιοαΙί β ΙβΗβνβ 

ήοβνηΐβ, ςιιαί. 30 ( 1464 -1465), δπερ δέν φέρει σελιδάρίθμησιν. 
Μνημονεύεται υπό Π. Α. δ ο 1ι ία ν ϊ, Οΐί Εότοί ΐη νενεζία ε ηεΐΐε ειιε εοΐο- 

ηϊε, « Νυονα Αηΐΐαοΐο&ία.», ΟΧΧΧΙ (1393 ), σ. 488. 

Ούπδίορίιοηΐδ Μαατο, άθί ξτ&ΙΪΆ άηχ νεηβΙί&Γαηι 61 

Νούίΐίύηδ εΐ δαρίεηίίύαδ νίπδ 1αο[οόο] ΟοΓη^τίο, άε δηο ω&ηάμΐο 
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άηείιε εΐ... εοηδίΐίαπίδ δαίδ &ε ε&ρίΐαηεο θείε οΐ... δαεεεδδοπ&αδ δαίδ, 
£ϊάε1ίΒαδ άίΐεείίδ δαίαΐεαι εί: άίΐεείίοηίδ αΚεεΐαπι. 

5 Εχροδαίΐ ποδΐΓΟ άοτηίηίο Ώ^αίά ΜατίΓΟβΌπαΙο, Ιαάεαδ Οτείε, ίίάεΐίδ 
ποδίπ άοπιίηί], ςιαοά, δί Ιαάεί ίη ηοείε Η&ΕβηΙ: Ιιοδίίαπι δααιη αρρετίαπι, 
οοηάεηιηαηίαι·. Ιίεηι, δί δίηε Ιαιηίηε αΐίςμιίδ Ιαάεαδ α^άί! αά άοχηιπη 
αΐίεπαδ Ιαάεί, ίπ Ιαά&ίοα Ιμηΐαιη, εοηάεηιηαηίαι·. Ιίειη δί X Ιαάεί αιηι 
αηο Ιαιηίηε ρεΓ δααιη Ιαάαίεαηι αά άοιηαπι αΐίεαίαδ ααάαηΐ, οπιηεδ 

10 εοηάεηιηαηίαΓ, ίΐΐο εχεερίο, ςαί Ιαπιεη ίετί ργο α1ί]δ: εΐ δί αεηΐο αεί 
αΐίΐετ Ιαπιεη εχΐίη^υίΐαΓ, εΐίαηι εοηάειηηαΙυΓ. ζ>αε οπιηεδ εοηάειηηα- 

ίίοηεδ, ρΓορίεΓ ρεευηίαηι, ίηίεΓυηΙυΓ δίβί ρτεΐετ Ηδετίαίειη, ςαα §·ααάεη! 

οπιηεδ, ςιαί υίηαηΐ: δαβ ηοδίΓΟ άοπιίηίο. νοίεηίεδ ααΐεπι ρτοαΐάετε Ιιηίαδ- 

πιοάί εοηδηεΐαάίηί, αηε πεςαε Ιιοηεδίαίεηι ηεςηε Ηδετίαΐεπι ίη δε Καβεί, 

15 ηεε &ΗεαΙ>ΐ Ιοεοπιιη ποδίΓοταπι, ίη ςαίδαδ Ιαάεί Η&ΗίαηΙ, οβδετααΙαΓ, 

ΐΉαηάαιηαδ αοβίδ ςιιοά, δί Ιαάεί ρτεάίεΐί Κ&βεηΐ ίη ηοείε αρετία ΙιοδΙία 
ααί, ρεΓ δααιη Ιαάαίεαπι ίαηίαιη, ααάαηΐ δίηε Ιαηιίηε, δαίΐεηι άίε ϋεηε- 

πδ άε ηοεΐε ααΐ δίαιίΐίδϋδ ηοεΙίΒαδ δίβί, αΐ αδδεταηΐ, ρτοΐιίδίΐίδ, ααΐ δί 
αΙί]δ ηοείίδυδ ρεΓ άίεΐαηι Ιαάαίεαιη εηηι Ιιιπιίηε ηηο ιηαΐΐί Ιαάεί ΐαεπηΐ, 

20 ηοη άεβεαίίδ ίΐΐοδ εοπάειηπατε. νοίιιπηίδ εηίπι ςαοά, Ιίεεί Ιαάεί δίηΐ, 

^ααάεαηΐ εί αίαηίατ ίΐΐα ΙίβεΓίαίε, ςαα αΐΐ] ηοδίπ ίίάεΐεδ δαδάίΐί &αα· 

άεηΐ εΐ αίαηίαη 
ϋαίε ίη ηοδίτο άαεαίί ραΐαΐίο άίε ΧΙΙΙΙ ιηεπδίδ ^αηίϊ, ίηάίεΐίοηε 

XIII* ΜΟΟΟΟΕΧν. 

ΑΖ' 

"Αδεια αγοράς τροφίμων είς τους Εβραίους τής Κρήτης 
προ τής τρίτης ώρας, τη αιτήσει του Δαβίδ Μαυρογονάτου 

1465, Ιουνίου 14 

Επιστολή του Δόγη τής Βενετίας προς τον Δούκαν τής Κρήτης, δια- 

τάσσουσα ϊνα επιτρέπεται εις τούς εν Κρήτη Εβραίους δπως αγοράζουν 

καί προ τής τρίτης ώρας τά αναγκαία μόνον διά τάς οικογένειας των τρό¬ 

φιμα. Ή διαταγή έξεδόθη τή παρακλήσει τού Δαβίδ Μαυρογονάτου. 

Έκδίδεται τό πρώτον εκ τοΰ Α.δ.ν. — Όηοα άί Οαηάΐα 2: Ώυ,εαΙΐ β Ιβϋβνβ 
Ηοενηίβ, ς[ΐιαί. 30 ( 1464 - 1465), δπερ δέν φέρει σελιδαρίθ-μησιν. 

ΟΙιπδίορΙιοΓίΐδ Μαατο, ϋεί £ΓαΙία άαχ νεηεΐίαΓαπι εΐ εείετα. 

Νοί)ί1ί£)ηδ εϊ δΕρίεηΐίδιίδ νίπδ Ι^εοΒο ΟοΓηατίο, άε δηο ηιαηάαίο 
ϋιιοΐιε, ε£... εοηδίΐίαπίδ αε Αηάτεε Ματςεΐΐο, εαρίΐαηεο Οτείε, εί... 
δπεεεδδοπίιιΐδ δαίδ, ίίοίεΐίβοδ άίΐεείίδ δαίαΐεηι εύ όΐΐεοίίοηίδ μίίεοΐαηι. 

29 - 1 - 1960 
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5 δαρρίϊοαΐαπι ίιιίΐ ποδίτο άοπιίηϊο ρετ Οααίά ΔίααΓθ§οη3ί;αηι, ]η- 

άεαπι, ηαοά, δί Ιαάεί ΟτεΙε ειηαηί αΐίςαίά, ρτο αδα δαί αίεΐαδ ε£ ίαηιίΠε 
δηε Ιι^ηΐαπι, δίη§·α1ο άίε αηίε ίετείαδ, ηοη άεΐ^εαηί; εοηάεπιηαπ, ςαο- 

πίαπι ίη οπιηί£>αδ είαίίαίϊΒαδ εΐ ΐεπτίδ ηοδίτί άοαιίηί] εί: εΐίαπι αΐίεηίδ 
43ΐίδ ηοαίΐαδ ηοη δεταοΙαΓ. νίάείατ εηίπι φαοά, ρτορίετ Ιιαίαδπιοάί 

10 οτάίηεπι, ηοη Ιίεεαΐ είδ εοΓηεάετε, ηίδί πιαίίο ροδί ίετεί&δ, ςμιοά φαίάεηι 
ίη1ιαπΐ3ηαηι ςαοάδηι ηιοάο αιάεΐατ. Νοδ ί^ίΐατ, αΙΙιεηϋα Ιί^εΓίαίε, ςαα 
αοίαπιαδ οιηηεδ ηοδίτοδ δαίίάίεΙοδ αβίςαε ίτ&εί&π, άεΙΛεΓ^αίηιαδ ηαοά 
ίρδί Ιαάεί άε τεζιαδ Ι&ηΙαιη, ςαε αά αίεΐαπι δααηι εΐ ίαηιίΐίε δαε δρεε- 

Ιαηί, ροδδίηΐ: επιετε αά Ηΐοίίαπι, δΐεαί; ίη υεηείί]δ εΐ αΗ]'δ ηοδίπδ είαίΐα- 
15 ΐίί)αδ δετη^Γί ίΗοίηιαδ. 2αοεΪΓ03 ιηοπάπηιαδ αο£>ίδ <ιαοά ηοη ρετπιίΙΐΕίίδ 

άίεϋδ όηάείδ ίίεπ Ιιαίαδπιοάί ρτοίιίΒίΐίοηεηι, ςαοηίσηι ηεφαε Καιη&ηίΙ&Ιί 
ηες,αε ΐΛβΓί&Ιί εοηαεηίί, ςαα αοίαπιαδ οηιηεδ ηοδίτοδ δαΜίεΙοδ οηιηίδ 
§·εηετίδ εί οηιηίδ εοηάίεΐίοηίδ αΐί. 

Όαίαπι ίη ηοδίΓΟ άαεαίί ρΜαίίο άίε ΧΙΙΙΙ ]αηί], ίηάίεΐίοηε XIII*. 

20 ΜΟΟΟΟΕΧ ςαίηΐο. 

ΛΗ' 

Γνωστοποίησις είς τον Δούκαν τής Κρήτης 
τής είς τον Δαβίδ Μαυρογόνατον άπονεμηθείσης ετήσιας χορηγίας 

1465, Ιουνίου 30 

Επιστολή του Δόγη τής Βενετίας προς τον Δούκαν τής Κρήτης, άνα- 

κοινούσα άπόφασιν τού Συμβουλίου των Δέκα από 12 Ιουνίου (πρβλ. καί 

εγγρ. ΛΔ') περί χορηγήσεως εις τον Δαβίδ Μαυρογόνατον καί τούς υιούς του 

250 ΰπερπύρων ετησίως έκ τού ταμείου τής Κρήτης, ενεκα τής μυστικής δρά- 

σεως αυτού υπέρ τής Βενετίας. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Α.δ.ν. — ϋιιοα άϊ Οαηάΐα 8 : Μϊεβΐνβ β τβ8ροη- 

8ίνβ, ςυίΠ.2 ( 1417 - 1450 (καί 1454 - 1465», δπερ δέν φέρει σελιδαρίθμησιν. 

ΟΙιπδΙορίιοΓηδ Μαατο, άεί §ταί;ία άαχ νεηείίαταιπ εΐ εείετα. 

Νοί)ί1ίύαδ εί δαρίεηΐίδαδ νΐτίδ Ιαεοδο ΟοΓη&Γίο, άε δαο ηιαηάαίο 
ϋαεΚε, εΐ Αηάτεε ΜΒΓεεΙΙο, ε^ρίΐαηεο αε... εοηδίΐί&π^δ Οτείε εΐ... εαε- 

εεδδοπΐιαδ δαίδ, £ίάεΗ1>αδ άίΐεεΐίδ δαίαΐεηι εΐ άίΐεείίοηίδ α££εείαηι. 

5 ΡτορίεΓ δεετεΐαδ ορεταΐίοπεδ, φααδ ίίάεΐίδ ηοδίτί άοπιίηίί Ό^αίά 
φαοηά&πι Εΐίε Μαητο^οπαίο, Ιαάεαδ Οτεΐεαδίδ, £εείΐ ίη Ηοηοτεπι εΐ 5ο- 

ηηηα ηοδίπ άοπιίηϋ, άίε XII ]αηίί ρτεδεηΐίδ ΙίπιΚ&αίιηυδ δί5ί εΐ δαίδ 
£ί1ί]δ, εαπι ηοδίΓΟ εοηδίΐίο X, ρΓοαίδίοηεηι γρετρετοΓαπι άαεεηΙοΓαπι 
φαίη(ΐα3§·ίηί;3 ίη αηηο, α εαπιετσ ηοδίτα Οτεΐεηδί δί5ί δοΐαεηάαπι. Οαατε 
ΕΠΕΤΗΡΙ2 ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ! ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Σ! Π ΟΥΔΩΝ "Ετος Κ©' 17 
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10 νοίαηιιΐδ εί ίίάε1ίί3ίί νεδίτε εηηι άίείο εοηδίΐίο χη3.η(33.ηιιΐ5, ηιιαίεηυδ 
είάειη Όα,ιιίά εί £Πί]δ εαίδ ρτοοίδίοπεπι ρΓεάίεί3ηι δοΐηετε άε ίεπιροχβ 
ίη Ιεηραδ άεβεαίίδ ργο ηηίπιηεηίο ίαΐηίΐίβ δαε, δίειιί άε οί>εάίεηίί3 νεδ- 
ίΓ3 ρΐεηε εοη£ίάίιηοδ. 

Εβοβρίβ XX. αηαιι$1ί 1465. 

Οαίε ίη ηοδίτο άηεαίί ραΐαίίο, άίε υΐίίιηο ]αηίί, ίηάίείίοηε ΧΙΙΙ& 
15 ΜΟΟΟΟ Ι,χν. 
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Φ^ίιιοΓ ραδδΐΐδ ΠΙο ρτείϊο ρει πιίΒΐη ρχείΐ] ρεΓ άζευτη επιρίοχετη 
εχΒυτδαίί υεΐ ρτείϊο ηιίηοτί, δί £ίετί ροίεχίί, εί άε άεη&π3δ ηοδίπδ δοΐ- 
ηεΓε άεΒεαίίδ, αί άοη&ύο, φααιη ίΐΐί Όζηΐά 1463 άίε 29 άεεεπΛχίδ οωη 

20 εοηδίΐίο ηοδίτο άε X ίεείτηυδ, αάίηιρίεαίηχ, δίεαί ρχοιηίδδΐιπι βδί α ηοδ- 

ίχο άοτηίηίο. 4 . 
ϋαίε ίη ηοδίτο άηεαίί ραΐαίίο άίε υΐίίιηο ]ιιηί], ίηάίείίοηε 13, Ι465· 

Εβοβρίβ XX. αηριΐ8ίί 1465. 

2 Μετά τό Οοπιαπο είχε γραφή Όαοΐαε, οπερ ακολούθως διεγράφη. 
Ί Ί οοηΒοπι&π διώρθωσα : οί βεπί&π ό κώδιξ. 

ΛΘ' 

Δωρεά οικοδομήσιμων χώρων είς τον Δαβίδ Μαυρογόνατον 
1465, Ιουνίου 30 

Επιστολή του Δόγη τής Βενετίας προς τον Δοΰκαν τής Κρήτης, δια- 

τάσσουσα δπως ό Δαβίδ Μαυρογόνατος μη ύποχρεοΰται εις συντήρησιν τής 

είς αυτόν παραχωρηθείσης (βλ. εγγρ. ΚΘ', στ. 65 - 72) στέγης τής οικίας 

του Μαγγάνου, εί μή μόνον άφ’ δτου οίκοδομήση επ’ αυτής, καί δπως άγο- 

ρασΟή καί δωρητή είς αυτόν τό παρά την οικίαν ταΰτην οΐκόπεδον, εφ’ οΰ 
■9α άνεγείρη κλίμακα εισόδου 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τού Α.3.ν. - Ώηοα άί Οαηάία 8: Μίββίνβ β νβδροη- 
8ΐυβ, φίδι. 2 (1417 -1450 (καί 1454 - 1465)), δπερ δεν φέρει σελιδαρί'θ’μησιν. 

ΟΗτίδίορΙιοχοδ Μαητο, άεί §ταύα άηχ νεηείίπππη εί εείετ3. 

Νο6ίΙί5ιΐ3 εί δαρίεηίίΐοηδ νίχίδ Ιααώο Οοτηατίο, άε 3πο ηιαηάαίο 
Όηεΐιε θείε, εί ... εοηβίΐί&πίδ δαίδ εί δαεεεδδοπίπΐδ, Πάεΐίόιΐδ άίΐεείίδ 
53.1ηίειη εί άϊΐεείΐοηίδ αΚεείαιη. 

5 Αετεηι εί δηρετίίείεηι άοιηυδ Μ3η§;3ηί, τριατη 3Ι133 εοηεεδδίηηΐδ 

ϋ&πίά Μ3ηΓο§ΌΠ3ίο, εηηι απείοπίαίε εοηδίΐί.} ηοδίπ X, ίεηεηάο οηΐιηεη 

ίη εοηείο 5ηίδ εχρεηδίδ, ΐηίε11ΐ§·ί υοΐυτηαδ οοη5εηΐ3ΓΪ, ςηαηάο ίρεε αηί 

ίΐΐε ηεΐ ίΐΐί, ςαώαδ ίηδ δηαπι άεάετίί, άοπιηηι δηρετ ΠΙο οαίιηίηε ίαόχίεα- 

πεπί, 5εά 3ΐιίες[θ3ηι ίαβπεεί ΙιπόίίΗΐίοηετη, ηοη ίεηείιιχ αά εοηδθτα3η- 

10 άηηι εηΐηιεη. 

Ρτείετε», ςπία ίετχα ηαεηα, δηρεχ ςυα Πίε θ3αίά ί3εετε άεβεϊοαί 

503ΐ3ηι εί ίπίτοίίατη δηηιη, 9α3ίποχ ρ335ηιπη ρετ Ι3ίίίαάίηειη, 9η3η£ηπι 

εδί 1οη§:ίίιιάο άοηιοδ Μπη^απί, ίαιη 3ηηΪ3 Ι,ΧΧΧίίΐ ηεηάίία ΓερεπίιΐΓ 

αηί |ηάεο, εηρετ ςηο ημεαο ηίΐιίΐ ηδςηε Ιιαηε άίεηι εάΐ£ίθ3ίηπι εδί, νο- 

15 Ιηιηηδ εί αηείοπίαίε άίοίί εοηδίΐί] ]η6ειηη3 νοΗ$, ηί εηηι ΒετεάΠπίδ 

άΐείί εοπά3Γη ειχιρίοτίδ ίηίε1%ετε ηοδ άε6ε3ίί5 εί επιαίίδ αΠ ίΐΐίδ ίΐΐοδ 

Μ' 

Ευνοϊκή φορολογική μεταχείρισις τοΰ Δαβίδ Μαυρογονάτου 
καί παραχώρησις δικαιώματος είς τους Εβραίους δι* εξαγοράν 

των εν Οαβίβΐ Ναονο καί Βοηίίαοίο οικιών των 
• 1465, Ιουνίου 30 

Επιστολή τοΰ Δόγη τής Βενετίας προς τον Δοΰκαν τής Κρήτης, δια- 

τάσσουσα δπως μή έπιβληθοΰν ποτέ βαρΰτεραι άγγαρεΐαι είς τόν^ Δαβίδ 

Μαυρογόνατον καί τούς απογόνους του ( βλ. εγγρ. ΚΘ', στ. 54-59) και όπως, 

διά νά καταστή δυνατή ή έπανεγκατάστασις των Εβραίων είς Βοηιίαειο 

καί Οαείεΐ Ναονο (βλ. εγγρ. Λ'), υποχρεωθούν οί κατέχοντες νυν τάς 

εκεί οικίας τούτων νά τάς άποδώσουν είς αύτοΰς, λαμβάνοντες δσα μόνον 

εδαπάνησαν είς αγοράν αυτών καί είς βελτιώσεις. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Α.δ.ν. - Ώηοα άί Οαηάία 2 : ϋηοαίί β ΙβΙΙβτβ νίοβ- 

υιιΐβ, ςυαί. 30 (1464- 1465), δπερ δεν φέρει σελιδαρίθμησιν. 

0Ππ5ίορ1ιοπΐ5 Μ311Γ0, Όεί ^ταίΐ^ άηχ νοη€ίί3Γηηι εί εείετα. 

ΝοΒΠίΒηδ εί 53ρϊεηίίΐ3η5 νίτίδ ά3εο6ο Οογπεγϊο, άε 5αο ηιαηάαίο 

Όαείιε εί... οοηδίΐίαπίδ 5ηΐ5 αε Αηάτεε Μδτοείΐο, εαρίίαηεο Οτείε, εί... 

δΐιοοεδδοπόηδ 5015, ίίάεΗΒιΐδ άίΐεοίίδ δηΐηίεηι εί άίΐεείίοηίδ 3££εοίαηι. 

δ Οοηοεδδίππίδ εηηι ηοδίτο οοηδίΗο X Ηάεΐί ηοδίτο Βαοίά ς. ΕΙιε 

Μ3ΐΐΓθ?οη3ίο, Ιιιάεο Οτείεηδί, φαοά ίη ρετρείοαπι δίί ίη εχίίηιο, ςηο 

ηηηε εδί, ηεε 3ά ΐΏ3ίηδ ρτεϊίηηι ηηΐΐο ηηαιΐΗΠΐ ίεηιροτε ίρδε &ηί άεδ- 

οεηάεηίεδ αΒ εο αη^επ ροδδίηί ιΐδςιηε ίη ρετρεϊηηηι, εί φηία Ιηάεί, οί) 

ίηηίάίπηι εί άεδρεείιπη, αη^εηί 3ίίίηεηίί1)ΐΐ3 εί οοηίηηείίδ Πΐίηδ ϋανιά 

10 3η§3Π3ηι ίηάεόίίε, νοίητηιΐδ εί 3ΐιείοπί3ΐε εοηδίΐί] άε X ιη3ηά3Πΐηδ 

ηοόίδ ςμιοά, δί 3ίίίηεηίεδ ίρδίηδ ϋανίά άηάεί οδϊεηάεηί ηοόίδ ίίεπ δώί 

ίηίηδίίίίΗΓη εί αηοηηιεηίηιη ηη^ατίε η1ίΓ3 άεΒίίηιη εί ίηδίηιη, ςηοά ίη 
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αΐίοδ Ιηάεοδ ίίΐ, άζόεαίΐδ βίΐϊΐ ΐιΐδίίΐίίΐιη ίαεεΓε εί: δίβί δαΒαεπίτε, ηοπ 

ρεηηϋϋθηάο ςηοά η\ίτ& όεΰίίηιη ^Γ&νειιίιΐΓ. Ιίεηι εαπι &ά §τ&Ηαηι 

15 ΐρδίαβ ϋ3ηίά οοηεεδδΐηιιΐδ Ιηάεοδ ροδδε Γβαετίΐ εί Η&ΰΐίΣίΓε ϊη Βοηίίαΐϊο 

61: ίη Οδδίοΐΐο Νοιιο εί ςαίάαηι ραιιοΐ, ςηί ΠΙοηιχη ^άβσπηη άοπιοδ 

ΙΐΣΐΙχιεπιηΙ:, αίάεηίιΐΓ τεοηδατε ΓεάάεΓε άοπιοδ τβίτο αοΙεπίίΒυδ Ιαάείδ 

βΐΜ 5ο1ιιεΓ6 εί ΓεδίίίηεΓε οπιηε, ηηοά ά3ίηπι £ιιί£, ρΓο ίρδίδ άοπιΠιυδ εί 

ίΐΐο ηιοάο, ηηο <ϋ3ίυηι ίαίί, νοίαπιιΐδ εί ηΐ3ηά3ηιιΐ5 νοΰϊδ ςαοά, δί ίρδί 

20 Ιηάεΐ άβΐιιιπί ΗαόεηίΐΒηδ άοηιοδ δααδ ίά, ςηοά ίΙΗ ί3ΐεδ Ιιαΰεηίεδ εαδ 

άεάεπιηΐ ργο Ιι^ΐιεηάο Ϊ11&8, εί ρεΓ ΠΙαιη ηιοάυιη ρΓορπιπη, εί δοΐαεπηί 

εχρεπδδδ εί ηΐ6ΐίοΓ3πιεηί3 οιηηία ίη ίΐΐίδ άοιηιΰαδ εί 1ΐ3ΐ)ίί3ίίοηίβιΐ8 

ίαείη, ρΓοηΐάεαίίδ ςηοά ΓεδίΐίηαηίιΐΓ τείτο άοπιιΐδ Ιηάείδ ρΓεάΐείΐδ, ςηο- 

ηίαηι ηΙίίεΓ ηηηα εδδεί §τβίΐ3. ηοδίΓα ΓεδίιΙαΗοηΐδ ρΓεάΐείε ίη 03$£β11ί8 

25 ρΓεάίεϊίδ. 

ϋ&ίηηι ίη ηοδίτο άυεαίί ραΐαίίο <3ίε αΐϋζηο ]αηί], ίηάίεΐίοηε XIίρι . 
ΜΟΧΟ Ι,χν. 

ΚβββρΙβ ΧΠο οοίοΙΗ$ 1465. 

ΜΑ' 

Πληρωμή τής έτησίας χορηγίας εις τον Δαβίδ Μαυρογόνατον 
1468 (; ), Ιουλίου 13 

Επιστολή του Δόγη τής Βενετίας προς τον Δούκαν τής Κρήτης, δια- 

τάσσουσα την τακτικήν πληρωμήν εις τον Δαβίδ Μαυρογόνατον τής εις 

αυτόν έτησίας χορηγίας (βλ. έ'γγρ. ΛΗ'). 

Ανέκδοτον (δεν άνευρέθη ύφ’ ημών έν τω Αδ.ν. ). 

Μνημονεύεται υπό Κ. Ν. Σάθα, Ελληνικά ανέκδοτα, τόμ. Β', σ. κη' Προλε- 

γομένων ώς άποκείμενον έν πρωτοτυπώ έν τη ποτέ βιβλιοθήκη Παύλου Λάμπρου (βλ. 

έγγρ. Λ' ). 

"Ο Σάθας γράφει τά ακόλουθα : « Δόγμα τοΰ αύτοΰ [ Δόγη τής Βενετίας Χρι¬ 

στόφορου ] Μαύρου (13 Ιουλίου 1463) επιτάσσει τον δοΰκα τής Κρήτης Βερναρδΐ- 

νον Δονάτον, ϊνα πληρώνηται τακτικώς είς τον Μαυρογόνατον ή όφειλομένη σύνταξις 
των 500 φλωρίων, καί μη λαμβάνη νπ' οψιν τον *Εβραίον, αλλά την προς την πολι¬ 

τείαν πίστιν τον 'Εβραίον (Νοα οοηδΐάεΓ3ίε Ιιιά^εαιη, δεά ίϊάεηι ^ά&εί &<3 άοιηΐ- 

ηΐιιιη ηοδίπιιη ) ». 

Επειδή ό ΒβΓη&πΒηο ϋοπ&ίο έχρημάτισε Δούκας Κρήτης μεταξύ 1466 - 1468 

(βλ, Η. Ν ο ί γ ε ί, ΟοεηιηεηΙδ ίηέάϊίδ, σ. 502, σημ. 1 καί 556 ), τό πρός αύτόν 
άπευθυνόμενον έγγραφον τούτο δεν δύναται νά είναι τοΰ έτους 1463, ώς φέρεται 
παρά Σάθφ, άλλ’ ενός των τριών ώς άνω ετών 1466, 1467 ή 1468. ΙΙιθανώτερον 
φαίνεται ότι ανήκει είς τό 1468, άν κρίνωμεν έκ τοΰ ότι εύχερεστέρα είναι ή έξ 
αβλεψίας μετατροπή τοΰ 3 είς 8 ή είς 6 είτε 7. 
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ΜΒ' 

Εκλογή τοΰ Ίωάννου Πλουσιαδηνοΰ ώς άναπληρωτοΰ 
εις την θέσιν τοΰ πρωτοπαπά Χανδακος [ Ιω. Λίμα], 

άποχωρήσαντος είς Ρέθυμνο ν 
1470 (βενετ. έτ. 1469 ), Ιανουάριου 24 

Άπόφασις του Συμβουλίου των Δέκα περί έπικυρώσεως προγενεστέρας 

αύτοΰ άποφάσεως, δι’ ής έξελέγη δ πιστός είς τήν Βενετίαν Ιωάννης Πλου- 

σιαδηνός ως αναπληρωματικός πρωτοπαπάς Χανδακος, ^ είς τήν θέσιν τοΰ 

κατέχοντος τό αξίωμα τοΰτο [ Ίωάννου Λίμα], οστις δέν^διαμενει εν Χάν- 

δακι, άλλα κατοικεί μονίμως έν Ρεθυμνιρ. Ό τελευταίος οδτος είχε λάββι τό 

αξίωμα ώς άποκαλύψας τήν έν Κρήτη έπανάστασιν τοΰ Σήφη Βλαστού, ήτις 

προεκλήθη έκ των σκευωριών των σχισματικών ιερέων, διό καί ή Βενετία 

έλαβε μέτρα όπως μή πληθύνωνται ούτοι καί όπως όλοέν έρχονται ολιγώτε- 

ροι έκ Κωνσταντινουπόλεως καί άλλαχόθεν. 

•Εκδεδομένον ( εκ τοΰ Α.8.V. - Οοηύφίο X: Μίδϋ, Γβ£· 17 ( 1466 * 1472 ), 

φ 91τ) υπό V. Ιν&ιηαηδΐιγ, δεοτείδ ά’έΐ&ί όε νεηΐεε, σ. 052 -0ο3 ( αριθ. 

16) (μετ" εσφαλμένης παραπομπής είς τε^· XVI), δπόθεν άνεδημοσιευθη υπό Κ· 

ΠβδΓ&ηά, ΒϊόΙίοχΓ&ρΙιίε Ηε11έηίφυε... αηχ Χ\7ε - XVI® ειέεΐεδ, τομ. 2, Ρ&Π5 

1885, σ. 270 -271, σημ. 2 καί Ο. ΚεΓοίΠϋδ, Βεε νίμείο, σ. 50, σημ. 2 και (εκ 

δευτέρου) σ. 322 (άριθ. Ε ). 

ΜΓ' 

Μεταβιβασις των προνομίων τοΰ θανόντος 
Δαβίδ Μαυρογονάτου είς τους κληρονόμους του 

1470, Δεκεμβρίου 18 

Εντολή τοΰ Δόγη τής Βενετίας πρός τον Δοΰκαν τής Κρητης, όπως, 

θανόντος ήδη τοΰ Δαβίδ Μαυρογονάτου, πιστώς καί συνετώς ΰπηρετήσαν- 

τος τό βενετικόν κράτος εις μυστικάς υποθέσεις, μεταβιβασθοΰν τά προνόμια 

αύτοΰ είς τούς κληρονόμους του. 

Ανέκδοτον ( δέν άνευρέθη ύφ’ ημών έν τφ Α.δ.ν. ).^ , 
Μνημονεύεται (μετά παραθέσεως αποσπάσματος έξ επτά στίχων) υπο Κ. Ν. 

Σάθα, Ελληνικά Ανέκδοτα, τόμ. Β', σ. κη'- κθ' Προλεγομένων, ώς άποκείμενον 
έν πρωτοτύπφ έν τή ποτέ βιβλιοθήκη Παύλου Λάμπρου ( βλ. εγγρ. Λ )· 
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ΜΔ' 

Άμνήστευσις καταδίκων προς αμοιβήν τοΰ Ίωάννου Καλλέργη, 

ώς συλλαβόντος δυο συνωμότας 
1472, Μαΐου 23 

Άπόφασις τοΰ Συμβουλίου των Δέκα περ'ι χορηγήσεως εις τον Ίωάν- 

νην Καλλέργην (και ώς αδελφόν τοΰ Άνδρέου, δστις παρέδωκε τον Σήφην 

Βλαστόν) τοΰ δικαιώματος της άμνηστεύσεως τριών καταδίκων δι’ Ικάτεραν 

των δυο επαναστατών, τούς οποίους συνέλαβε και παρέδωκε, προ τής προ- 

κηρΰξεως δμως των αμοιβών, ώς έγένετο τφ 1461 και διά τον Ίωάννην (3ε 
Μοίίηο (βλ. εγγρ. ΚΒ'). 

Έκδίδεται το πρώτον έκ τοΰ Α.3.ν. — Οοηβίφο X: Μΐ&ϋ, Γ6£. 17 ( 1466 - 
1472 ), φ. 163γ. 

Μετάφρασίς του είς τήν γαλλικήν έδημοσιεύθη υπό Ο. ΚετοίΠαβ, 1,65 
νίπδίο, σ. 60-61. 

Όίε ΧΧΙ3Ί πιμί] (1472) 
8ετ ϋοηηηίοηδ Οεοι-^ίο 
δετ ΙοΗηηεε δηρεΓηηίίο 
8ετ ΕΥαηοίδουδ ϋΐεάο ά. 

Οαρϊία 

Αίίεηίο. ίίάε εί ηιεπίίδ ηοΰίΐίδ ηίπ Ιοαηηίδ ΟμΙεΓ^ί, ςμιί, ργο ατ- 

άεηίί ίίάε δαα &<3 δί3ίυηι άοηηηί] ηοδίτί, αηάΐίίΐ ίαιηα ρΓοάίίίοηίδ, ηιιε 

ίΓηείηΰιιίηΓ ρετ δίίίίιη νΐΐ3δε1ιο, ρΓοάίίοΓειη, εί ρετ ραραίεηι Μαπαδδε 

5 Πετευίεπηι εί Ε&ηθαείηιιπι ΤηΓίίηηηι, δοείοδ εί ε^ρίία τεδεΠΐαπι, ηοη 

Ιιαδίί:^ ηΐΐα εοηδίάεΓαίίοηε αά ρεπεηίαηι ηίίε δαε, πεε ΙιαΜία ιιΐΐα ρπ>- 

πιίδδίοπε πεε ηΐΐα δρε αΐίεαίηδ ρτειπί], εηηίΐαηίί εχίΓΗ είηΐίίΐίειη εί δΐια 

ηιαηα εερίί ΠΙοδ άηοδ, ΗεΓειιΙεαηι εί Τητίίηηιη, εΣίρΐία ρΓοάίίΟΓαηι, εί 

αιχιδοδ ηίιιοδ ρτεδεπίαιπί Γε^ίπιίηί, εί, δίεηί εοηδίαί ρετ Ηίίει-αδ Γεείοπδ 

10 εί εοηδίΠαποΓηΐΏ Κείΐιίηη, ίηετηηί δΐΐδρεηδί. Εί ΗεεΙ ηηίε ρτοείΒΐηα- 

ί;3χη εί ρτοηιίδδ3πι ίβίεαπι, ρτειηίιιηι νίάεΐίεεί άεηίίποΓαηι εί δεχ ιιοεαιη 

Ργο αηοηηοςηε τεδείΐε ρΓεεεηίαίο, Ηοε ζηάαχ εί £ί<3ε!ε ίαείηαδ ίαεπί 

εχεεηίηπι, ίαηιεη εοπαεηίί ΰοηοπ ηοδίπ άοΓηίηί] ^ι-ηίίαπι ηοδίΓΕίπ 

οδίεηάετε άίείο ίίάεΐί ηοΰίΐί ηοδίτο ϊη ίδίο ε^δΐι, ροδίςαπηι άεπΕΠΟδ ηοη 

15 ρείϊί ηεε δεχ ηοεεδ ρτο ςαοΐίΰεί ρτεδεηίμίο, δίειιί 3ΐί]δ άαίαιη ίιιίί, δεά 

δοΙιΐΓπ αΙΐςπΕδ ηοεεδ, δίεηί ίη δίιηίΐί εαδη 1461 άΕίηηι £αίί Ιοαπηί άε 
ΜοΙΗηο, ίεηάαίο Ο&ηεε, 

ΥαΕί ρηΓδ, ςηοά, ρτο άΐείίδ άαοΰηδ ρΓοάίίοπΰηδ, ρετ ίρδηηι |ο3.η- 

ηειη ρΓεδεηίαίίδ, αίίεηίο είίαηι ηιεπίο δεΓ ΑηάΓεε, ίΓΒίπδ δηί, ςηί εερίί 

20 εί ρΓεδεηί&ηίί δίίίίιη ηίηιιπι δίηε ηΐΐο ρΓειηίο, εί 3ίίεηίο ηαοά Γε^ίιηεη 
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δεπρδΐί ΠΙηπι Ιοηηηεηι ηοη ΙΐίΛηίδδε ηοεεδ ηεε άεηαΓίοδ, Ιιαδετε (ΙεΒεηί 

ίρ5ε δετ Ιοαηηεδ, ηοδίΐίδ ηοδίετ, ίιεδ ηοεεδ ίηηίηηι, ρτο ςηοϋδεί χρδο* 

Γηπι ρΓοάίΙοηιιη, δίεηί ΙκΛιιίΙ ίδίο εοηδίΐίο Ιομηηεδ άε ΜοΙΗηο άε 

Οηηεα. 

ϋε ρ&τίε ~ 14 
ϋε ηοη — 1 
Νοη δίποετΐ — 2 

ΜΕ' 

Παραπομπή αίτήσεως τοΰ Ίωάννου Λίμα 
είς τάς άρχάς τής Κρήτης προς γνωμάτευσιν 

1473, Ιουνίου 30 

Άπόφασις τοΰ Συμβουλίου τών Δέκα περί παραπομπής τής αίτήσεως 

τοΰ επιδοτούμενου ϊερέως Ίωάννου Λίμα είς τον Δούκαν τής Κρήτης καί 

τούς Συνδίκους τής Ανατολής, ίνα Ιξετάσουν αυτήν καί εκφέρουν γνώμην. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Α.δ.ν. — ΟοηβίρΙίο X·· Μί$1ι, τβ§. 18 ( 1473 - 

1476), φ. 14ν. 

Όίε νΐίίιηο ]ηηί] (ΐ473> 

δετ Ματΐηχίδ Οοπίατεηο 
8ετ Νίοοί&ηδ Μοοεηίβο 
8ετ Ιαοο^υδ Μ&τοβΙΙο 

Οτίρίί^ , 
Οηηι άε εοηίεηίΐδ ίη δηρρίίε&ίίοηε ίίάεΐίδδίηιί ραρηίίδ Ιαηί Εγηια 

ρΓοηίδίοηαίί ηοδίη, ηηΐίαιη εώ αΐίαηο τερ^ίηε ηοδίΓο ΰηΰεαηιηδ ΐπίοτ- 

ηιαίΐοηεπι, ίρδεςηε ςηοίίάίε ίηδίεί εχρεάίπ. 

5 ν&άίί ρ3Γδ αηοά είηδ δηρρίΐεαίίο ιηίίίΕίητ άηεΰε εί ε^ριίαηεο 

αε εοηδί1ίαπ]δ Οτείε εί δίηάίείδ ηοδίΐ'ίδ Εεηηηίίδ, ςηίΰηδ, αηείοΓΐίαίε 

ΰηιηδ εοηδϊΐίΐ, εοηιίίί^ίηΓ εί ηχαηάείηΓ, ςηοά ίρδαηι νηιίε (1ι1ι§·εηίεΓ- 

ηηε ηίάετε εί εχαωίη^Γε άεΰεαηί, δαιηιηετεςηε δηρετ οιηηίΰηδ εί δΐη- 

^ηΐίδ ίη εα εοηίεηίΐδ ΰοηαιη εί ηεπιηι ίηίοΓΠίαίίοηεηι εί ορίίπιε ηηοςηε 

10 ϊηίεΙΙί^εΓε εί είτεαπίδρίοεΓε ταίίοηεδ εί ρΓοίΐίηηιη άοηιίηί] ηοδίπ, ηε 

άεείρίηηιηΓ. Εί άε Ηίδ, ςηε δίε ΗαΰηεΓίηί, ηοδ ρ^ηίευίαπίετ εί άίδΐίηείε 

τεάάηηί εεΓίίοΓβδ, ηί ϊηδ ηιίηίδίΓαπ ροδδίΐ. 

ϋε ρ3.τίε — 8 
Όε ηοη — 6 
Νοη δίηοεπ — 1 
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Μ«Γ 

Άπαγόρευσις απονομής εις τό έξης αμοιβών 
είς τούς συλλαβόντας τον Σήφην Βλαστόν ή οπαδούς του 

1474, Μαΐου 16 

Άπόφασις του Συμβουλίου των Δέκα, εξ αφορμής αιτήσεως των υιών του 

Ρεδυμνίου Τζάνε, δστις ήτο έκ των συλλαβόντων τον Σήφην Βλαστόν, περί 

παραχωρήσεως είς αυτούς τής επικαρπίας των δημοσίων κτημάτων τού χωρίου 

Σακτοΰρια: Τού λοιπού ούδεμία τοιαύτη αΐτησις -θά είσάγεται και ούδεμία 

παραχώρησις -θά γίνεται, ώς εγένετο ήδη δίς, τφ 1461 καί 1472 (βλ. εγγρ. 

ΚΒ' καί ΜΔ'), αν δεν έγκριδή πρώτον υπό τής παμψηφίας τού Συμβουλίου, 

επί ποινή 1000 δουκάτων. Αί άρχαί τής Κρήτης, άνευ τοιαΰτης έγκρίσεως, 

ούδέν ύά προτείνουν, επί ποινή 200 δουκάτων καί άπολύσεως. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Α.8.ν. — Οοηήφίο X: Μϊ$1ΐ, Γβ£. 18 ( 1473- 
1476), φ. 72ν. 

Μερική μετάφρασίς του (των στ. 1-6 καί 26 - 28) είς τήν γαλλικήν (υπό τήν 
έσφαλμένην ημερομηνίαν 16 Ιουνίου 1474 ) έδημοσιεύΟη υπό Ο. Κ έ γ ο ί! I 3 5, Ι,εε 
νΐ&δίο, σ. 72. 

ϋίο XVI ηιαί] <ΐ474> 
Ο&ρϊία 

Οααπιιιίδ ροδί άαίιιηι ρτειηίιιπι ηιαίΐίδ, ριιί ηάαεΓδαδ εοηδρίΓ&ΐίοηεηι 

δίίίίί ναΐαδίΐιο ίίάεΙίίεΓ δε ^εδδετηηΐ:, εαρίαπι ίηεπί: ίη Ιιοε εοηδίΐίο ίη 

1455 Ουοά,δΐ ςηί αηαρίίαδ ρεΐετεπί: αΐίςιιίά ργο εαηδα άίείε εοηδρίπιίίοηίδ, 

5 ηοη άεΐγετεπί: αηάίπ, δεά εοππιι ρείίΐίοηίόιΐδ δοίΐεηΐίηηι οπιπίηο ίτηροηί 

δΐιό ρεπά άαεαΐοΓηηι Ο εαίΐΐΐοεί; εοηΐΓ^ίαείεηίΐ, εοηίΓαίοεΙαιυ Ιαιηεη ίηίΐ 

όίδ ίηίεηΐίοηί ρΓεάίείε ραηίδ, δείΐΐεεί; ίη 1461 εΐ 1472. Εί ηιιηο εΐίαιη 

εοιπρΕίΓαεπιηΙ; ηοηηαΐΐί άε εΗα Ζαηε, άείετεηίτεδ Ιίΐίεπίδ Γε§ίηιίηίδ ηοδίπ 

Κείΐιίηι], ίίάεηι ΙαΙίεηΐίδ ςαοά εοπιηι ραίετ £αίτ ίη παπιετο εοηιηι, ςηί 

10 Βΐίίίηι ίηίετεερεπιηί:, εί ρείεηίεδ ρετρείηοπι εΐ ΙίόεΓαηι εοηεεδδίοηεηι 

αίίίεΐαΐίοηίδ Ιοεί δαείηπα, ηηαπι αΐΐτη ΕΧ αηηοδ εοηάυχεηιηί, ηεΐ δαί- 

ίεηι εηπι εετία ηηηηαΐί ρεηδίοηε, υί εαρίίοηίδ άίεΐί δί££ί] αΐίηαοά δεη- 

Ιίαηί όεηείίείηπι. Εΐ ρτο οόηίαηάο Ιιαίιΐδΐηοάί ρείίΐίοηίόηδ εΐ οόδεηιαπ 

ςιιοραε ίαείεηάο ρΓεάίεΙαηι ηεεεδδίΐαίειη εδί ρεηίίπΐδ ρτοαίάεΓε. ΙεείΓεο 

15 ναάίΐ ρατδ, ςαοά άίείε ρΆτύ αάάαϋαι:, ηαοά ηοη ροδδίϊ ροδίΕαε 

βιιάίή αΐίσηίδ εααδα ρτεάίείε εοηδρίτειίίοπίδ ηεςιιε ηαοάεηηηηε δίΰί 

εοηοεάί, ηίδί ρπηιο εαρίηηι ίηεπί: ρετ δεχ εοηδίΐίαποδ, Ιπα εορίΐα X εί 

οηιηεδ XVII Ι>α11οί:3δ ίιηίιΐδ εοηδίΐί], δη!ο ρεπά άηεαίοτηιη πιίΐΐε, εχί- 

§τεηίηιη ά ηηοΐίΰεί: εοηΐΓ^ΙαείεηΙε ρετ αάηοεαΐοΓεδ εοιηηηίδ αεί εαρίΐα 
20 Ιιηίηδ εοηδίΐί], δίηε μΐίο εοηδίΚο. 
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Οείεταπι οπϋηεΐατ Γε§μηιίηίί)αδ ίηδαίε ηοδίτε Οτείε, Ο,ηοά ηοη δεπ- 

Τοαηΐ ροδίΐιαε ηεμαε άεεΙαΓεηΙ; άοηιίηϊο ηοδίτο βεα Ιιαίε εοηδίΗο αΐΐςαίά 

ΐη ΙααοΓειη εαίαδρίηηι, ηηΐ, εααδα εοηδρίΓαΐίοηίδ δΐίίί] ^ρτεδίεΐί, εοδ 

ΓεςαίΓεΓεΙ, ηίδί ίηίεπιεηίαΐ: εχρτεδδμ Ιίεεηΐία Ιααίαδ εοηδίΐί], 3α1> ρεηα 

25 άαεαΐοΓαηι ΟΟ <4 ρΓίααΐίοηίδ τε§;ίηιίηίδ, ίη ςαο τερεπτείαΓ. 

Όε ρπτίθ — 16 

ϋε ηοη — 0 

Νοη δϊηοεπ — 0 

ΜΖΓ 

Μή αποδοχή τής παραιτήσεως 
τοΰ πρωτοπαπά Χάνδακος Ίωάννου Λίμα 

1475, Δεκεμβρίου 20 

5Απόφασις τού Συμβουλίου των Δέκα περί μή αποδοχής τής ύποβλη- 

ΰείσης παραιτήσεως τού πρωτοπαπά Χάνδακος Ίωάννου Λίμα^ Ό διορι¬ 

σμός τοΰ αντικαταστάτου του, ό γενόμενος υπό τής Αυθεντίας τής Κρητης, 

ανακαλείται. Έάν 6 Λίμας έπιμείνη εΐς τήν παραίτησίν του, ή Αύθεντία 

ας άποστείλη πληροφορίας περί ενός εκάστου των ΰποψηφίων, χωρίς νά 

προβή είς ούδένα διορισμόν. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Α.δ.ν. — ΟοηΒΪφίο Χ· Μί$Η, τε£. 18 ( 1473- 

Μετάφρασίς του είς τήν γαλλικήν έδημοσιευθη υπό Ο. Κ έ τ ο ί ί 1 & 5, Εεβ νΐ&- 

δίο, σ. 68. 

Όίε XX άεεεπιόΓίδ <1475) 

Κε§;ίηιίηί Οτείε 

0&ριί& ΐπ^ΐ^χίπιηδ Γεηιιηίίαίίοηεπι ί&εΐαπι ρετ ρ&ραΐεηι Ιοαηηεηι Είητα 

θε ρτοίΐιοραραΐη ίδΐίηδ οίηίΐαΐίδ ποδίτε. Εί δηΓΓΟ^αίίοηεπχ νεδίταηι άε 

5 ραραίε Αηότεα δϊηιί. Εί ρηοηίαηι Ιιηίηδπιοιίί ηε^οΐίαηι ρίητίπιαπι εχίδΐί- 

ηιαηιιΐδ, πιεηιοΓεδ τεταπι ρΓεΙετΐΙατιπΉ, άεΙίόεΓαηίπιηδ εηηι ηοδίτο οοη- 

δίΐίο X, ηΐ 5ητΓθ§:α1:ίο άε ρΓεάίεΐο ραραίε Αηάτεα τεαοεείητ εΐ ρετ ηοδ 

εοπιηιίΐΙαΙηΓ ραραίε }αηηί ΕίΓη^> αί δηητη ρεΓδεηετεΙ: εχετεετε ο££ί- 

ΟΠ1Π1, ηοη οΰδίαηΐε ρτεβίεΐα δηα Γεηηηΐίαΐίοηε, φΐΆτη ηοδ ηοη αοοερ* 

10 Ιαηάαηι εεηδηίπιηδ. Οηοά δί ίεοεπί:, όεηε σαίάεηι οοηίεηΐί τεηιαηεηιαδ, 

ηί αΐίο ηοη £ία1 ηιηίαΐίο. δεά δί ρητ ίρδε ραρα Ιαηηί Εΐηιο. ρετδεηε- 

τατεί ίη δΐια Γεηηηΐίαΐίοηε αηί ΐίεταπι Ιίόετε τεηιιηίίαιτεί:, ίη Ηοε εαδη, 

ηηΐΐα ρετ ηοδ ίαεία δηΓΓο^αΐίοηε, αάηίδαίε ηοδ άε εοηάίΐίοηίόαδ ηηΐιΐδ- 

εηίδρηε &ά άί^ηίΐαΐεπι ίΐΐαηι αδρίΓαηΐίδ, ηΐ ίαοετε ηοδ εηπι ηοδίΓΟ εοη- 
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15 δίΐίο X. ίΐΐαηα ροδδίιηηδ άεΗΗεταΐίοηετη, ηαε ηοΗίδ ΐταιΐφΐίΐίΐαΐί δΐαίηδ 
τετηηκιαε ηοδίτατητη αεεοιηοάαΐα νίδα ίηετίΐ. 

ϋε ρατΐε — 15 

1)6 ποη — 1 

Νοη δΐηοεη — 0 

ΜΗ' 

Αμοιβαί εις Ιωάννην Λίμαν, Γεώργιον Βεργίτσην 
και Εμμανουήλ Λίμαν διά την κατάδοσιν 

των κατά Ιωαννου Μελισσηνοΰ έπιτεθεντων συνωμοτών 
1481 ( βενετ. ετ. 1480), Ίανουαρίου 30 

Απόφασις του Συμβουλίου των Δέκα περί αμοιβής των Ίωάννου Λίμα, 

ίερεοχς, Γεωργίου Βεργιτση και Εμμανουήλ Λίμα διά την κατάδοσιν των 

ριψάντων επαναστατικήν προκήρυξιν εις τήν οικίαν του Ίωάννου Μελισση- 

νοΰ, έν χωρίφ του Ρέθυμνου (7 Φεβρουάριου 1460 = βενετ. ετ. 1459) και 

των τραυματισάντων τοΰτον θανασίμως τήν έπομένην νΰκτα, ώς παραδώ- 

σαντα τήν προκήρυξιν εις τάς βενετικός άρχάς. Οί ανωτέρω, μή ζητήσαντες 

εγκαίρως την αμοιβήν, εκ φόβου αντιποίνων, δέχονται νΰν νά λάβουν μειω¬ 

μένος τάς άμοιβάς τής πρώτης άμα καί τής δευτέρας έπικηρύξεως των ενό¬ 

χων (24 Φεβρουάριου και 31 Αύγουστου 1460)· Τό Συμβούλων χορηγεί 

τάς άμοιβάς τής δευτέρας μόνον, ήτοι τό δικαίωμα τής άμνηστεύσεως τριών 

καταδίκων δΡ ανθρωποκτονίαν καί, αντί χρημάτων (3000 ύπερπύρων έφ’ 

άπαξ καί 500 έτησίως διά βίου), τό δικαίωμα τής απαλλαγής εκ τής εξορίας 

δύο ατόμων, κατα το παράδειγμα των υπέρ τού Ίωάννου άε Μοίίηο καί 

Ίωάννου Καλλέργη αποφάσεων (εγγρ. ΚΒ' καί ΜΔ'). Ό δέ Φραγκίσκος 

άο ΡογΙο, γαμβρός τού Ίω. Λίμα, θά μετέχη άντ’ αυτού των ευεργετημά¬ 

των καί αξιωμάτων τής Κρήτης. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ του Α.δ.ν. - ΟοηβίαΙίο X: Μί$Η, τοσ. 20 (1480- 
1482 ), φ. 43γ - 43ν. 

Μετάψρασίς του εις τήν γαλλικήν (υπό τήν έσφαλμένην χρονολογίαν 30 Ιανουά¬ 

ριου 1480) έδημοσιεύθη ύπό Ο. Κέ τοΠΙα 5, Ι,ββ νΐ»3ίο, σ. 72- 74. 

. Γιε XXX Ιαππατί] (1480 ηι. V. = 1481) 
Οαριΐα ' 

Οιιπι ίη άοτηο .Ιοίιαηηίδ Μίΐίδδίηο, ΗαΗίαίοπδ ΚεΐΗίιηί ίη φηοάατη 

οαδαΐί Ηίδΐπεΐη ΡεΐΠπιιί, ρτοίεεΐα Ιηίδδεΐ άίε VII ίεΒτηατίί Ι459? ΐεσιροτε 

ηοείίδ, Ηΐΐετα ηηεάαιη, ςηε εοηΐίηεΗαΐ δετηεη ρτοάίΐίοηίδ, ρτίηδ <3ε 1454 

5 ΐεηΐαίε ρετ δίρΜπι νηίαδίο ρτοάίΐοτεηι εΐ άίδεορετΐε, ηηοά δετηεη ρη- 

ίαΗαΐητ εδδε εχΐίηεΐητη, εΐ ρετ ηοηηηι πιοιίηπι ηπετεβαΐητ Γείηΐε§ταπ 
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εί Γεηοαατί, άίεΐηδοαε Ιοίιαηηεδ ΜίΗδδίηο, εχϊδίεηδ ϊη£ίπηηδ ίη άοιηο, 

ηιίδίΐ δεηηεηΐί άίε ίη τηαηε εεάηίαπι αηΐ Ηΐΐεταδ ίρεαδ Γε§ίηιίηί Κ.εΐΗίτηί, 

α σηο τε§;ίηιίηε τηίδδα £ηίΐ Ηΐΐετα ρτεάίεΐα αά τε§Ίπιεη Οτείε, νΐ 

10 τεδ τηαχϊηια εοηδηίείεΐητ. 5εά τεδ ίΐα δεετεΐε ρτοεεδδίΐ, ηηοά ηοείε 

δε^ηεηΐί άίεπι οείαηητη Ιοίιαηηεδ ίρδε ΜίΗδίηο, ίη ρτορτία άοηιο εΐαη- 

δηδ άοτηιίεηδ, £ηίΐ ετηάεΙίΐεΓ νηΐηεταΐηδ αά ηιοτίετη. Εΐ ρετ τε§ΐηιεη 

ΚεΐΗίπιί, ίΐα εοηδηίεηΐε τε§;ίηιίηε Οτεΐε, άίε 24 ίείππαπί 1459 ^εΐί- 
Ηεταίηηι ρτοοίαπιατί Ιαεετε, νΐ ρεΓρεΐταΐοτεδ νηΐηετητη, ίη ρεΓδοηατη 

15 Ιοαηίδ ΜίΗδίηο ίΐΐαΐατηιη, ηιαηί£εδΐατεηΐητ, εΐ άαΐηπι ρτεηιίηηι ρτορα- 

ΙαΐοτίΗηδ γρετρετοτητη τηίΐΐε εΐ εχετηρΐίοηίδ νηίηδ Ηαηηίΐί, εχεερίο τε- 

Ηεΐΐε εοηΐτα δίαίηηι, ιι£ ρετ Ηαηε ρτορπίαΐίοπεπι νεηίείηΓ ίη Ιηεετη ρτο- 

ίεεΐοΓηηι Ιίΐίετε ρτοίεοίε ίη άοπιο άίεΐί ΙοΗ^ηηίδ Μίΐίδδίηο. Εί Ιιοε Ιο,εΙιιηι 

£αίΐ εχ οοηηεηίεηίίΗηδ τεδρεείίΗηδ. Εί ηειηίηε εοηιρητεηίε 3(1 άίεΐαηι 

20 ρτοείαηιαηι, εοηδηΐίαίο τε§;ίηιίηε Οτείε εΐ ηοδΐτο άοηιίηίο, ρετ ηοδίηιηι 

άοΓηίηίηηι ρτεοερΐηπι £ηίΐ τε^ίπιίηί Κεΐΐιίπιί, ηΐ ρτοδεητιετεΐηΓ &ά 
οπιηεηι εχρεΓίεηΐίαηι νεπίεηάί ίη Ιαεεηι ρετρεΐΓ^ΐοτεπι ηΐτίηδςηε ιΐεΐίεΐί, 

ίά εδΐ ρΓοίεεΐοτεηι ΗΐεταΓηπι εί νηΐηεταΐοτειη ΙοΗ^ηηίδ Μίΐίδδίηο. Εχ 

ςαο Γε§ίηιεη Κεΐΐιίηιί, άίε νΐΐίηιο τηεηδίδ αιι§·ηδΐί 1460, ρετ εοηδίΐίηπι 

25 εΐ πηεΐοπΐαΐεηι τε§;πηίηίδ Οτεΐε, εχ ρτεοερίο εΐ οπΚηαΐίοηε ποδΐτί άο- 

τπίηΐ], ρτοεεδδίΐ αά αΙΐεΓ^ηι ρτοείαπιαπι, ρτοηιίΐΐεηδ ρτοροΙαΐοπΗαδ ρτο- 

ίεεΐοτηηι δεεάηΐε δειι Ιίΐΐετε δαρτοδεπρίε Η^Ηεηάί δηΗίΐο γρετρετα ΙΙ1ιη 

εΐ δίη^ηΐίδ αηηίδ ίη ηίΐα ρτοραΐαΐοπιπι γρετρετη V0 ά ηοδΐτο άοιηίηίο. 

Εΐ ςηοά ίρδί εΐ δΐιί Ηετεάεδ ροδδίηΐ ρατΐίείρατε άε οί£ίείίδ εΐ Ηεηε£ίείΙδ 

30 ίηδαίε θείε, δίεηΐ ρ3Γΐίείρ3ηΐ ρ1ιεηάαΐ3ΓΪ] Οτεΐε εΐ ςμιοά ροδδεηΐ εχί- 

(Φ.43ν) ιηετε ΐτεδ άε Ηαηηο 3ΐιΐ Ηαηίεπάοδ ρτο ρητό Ηοπιίοίάίο | ηεΐ αίχο άεΐίεΐο 

εΐ αΐίΐδ εοηάίΐίοηίΗηδ, δίεηΐ ίη ρτοείαπια εοηΐίηεΐητ, Γεηίδηεηΐε ρτίπια 

ρτοείαηια. Εΐ ηιοηεηΐίΗηδ ρτεηιίΐδ αηίηιίδ Ιιοηιίηηιη, ραρα 1&ηηί Είηια 

εΐ Οεοτ^ίηδ νεΓ^ίεί &ε Ηεηιαηηεΐ Είηΐ3 ρτοραΙ^ιιεΓηπί νΐτητηςαε εχεεδ- 

35 δηπι, Ηοε εδΐ ρτοίεοΐοΓεδ ΗΐετΣίταιη εΐ ρετεηδδοτεδ }οηηηίδ ΜίΗδίηο. Εχ 

ςιιο νεηΐηηι εδΐ ίη Ιηεεηι εΐ δηηιρΐηηι δηρίίείηιη άεΐίηςηεηΐίηηι, ηοη 

ίαηιεη οηιηίαπι εχ εοηηεηίεηΐίΗαδ τεδρεεΐίΗηδ. Οιιηιο,ηε ραρη Ιαηηί 

Είηιη εΐ δοεί] δαρτοδεπρΐί, ίίηιεηίεδ ροΐεηΐίαηι αίκριοταιη εοηιρΗοηηι, 

σηί ΓεηχΒηδεΓηηί δεετεΐί, εΐ αΐϊίηεηΐίηηι εοτηηι, ηηοαά ηίχεΓηηΐ, ηοη 

40 £ηετηηΐ αηδί ρεΐετε ρτεηπΕ ρτοεΜπιατηχη. Νηηε, άε£αηεΐϊδ οπιηίΗηδ 

δηρταδεπρΐίδ, οοσιρ^Γαεπιπΐ εοταιη εαρίΐίΗηδ Ηηίηδ εοηδίΗ], ρεΐεηΐεδ 

ρτειηία £ίάεί εοηιηι ρετ ρηΗΗεαδ ρτοείηπιαδ είδ ρτοηιίδδη, δίεηΐ δηρτη- 

άίεΐηηι εδΐ. Εΐ αίΐεηία ίηορία εαπιετε άοπιίηί] ηοδΐτί, εοηΐεηίαηΐαΓ, Ιοεο 

ΙΙΙτη γρετρετοΓηπι, ίηηιεάί3ΐε είδ άαηάοΓηπι, εΐ γρετρετοΓηπτ δίη§η- 

45 Ηδ αηηίδ ίαπι α ΐεπιροτε ρτοραΐαΐίοηίδ είΐτα Πηταΐε, ςη&ηι ίη ίηΐηΓητη 

Ηηταηάε, ρεΐηηΐ ρτο ρπιηα ρτοείαηια Ιοεο γρετρετοΓηπι τηίΐΐε, νηαηι 
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νοςοπι βχοιηρίίοηίδ 1>3ηηί οί αΙίοΓοηι νοοοηι ρτοπιΐδδΣΐηι, ίία μιιοά Ιιο- 

όοαηί ά«&δ νοοεδ ργο ιδία ρπιαμ ρΓοοΙοιηα; ργο δοοηηάα αιιίβχπ ρΓο* 

οίμπια, Ιοοο γρεΓρεΓΟΓαηι III™, ίηπιοάίαϋε οχύαΓδοπάοπυη, οί αΚοπιιη 

50 νο δίη^ΊΐΙίδ αηηίδ ίη βοταιη νίίαπι άαηάοτυηι ρεΓ οαπιεΓαιη (Λείο, ρε- 

ίιιηΐ 1ι&^εΓ6 ίτεδ ηοεβδ δίΐηηίίοπιπι, δίεαί ϊιαδαοηιηί δετ .ίομηηεδ άε 

Μοίίηο ίη 1461 εί δετ |ο&ηηεδ Οα1ετ§;ί 1472 ρεΓ Ιιοε εοηδίΐίηπι, τεπιίί- 

Ιεηίεδ οιηηε βεηείίααηι ρεευηί3ππιη ργο ρΓβίεπίο, ρϊεδεηίί εί ίυίαΐΌ, 

^αιιάεηίίΒιΐδ ίρδίδ Γείίηυίδ Βεηείίε^δ ρΓοοΙαηιε. Εί οοηιιεηίειί ίυδίίείε ηοδ- 

55 ίπ άοπιιηί] ργο αϋοηιηι εχεπιρίο οβδεπι&Γε ρτοιηίδδα. 

ν&θϊί ραΓδ ςιιοά άίείιΐδ ραρα ]άώ.ώι Είιη&, ΟεοΓ^ίυδ νεΓ^ίεί &ε Ηε- 

ηιαηηεΐ Κίηια ^οιιάεοηί 6εηο£ίείο δοειιηάε ρΓοοΙοτηε ίμπίαιη, Ιιοε εδί 

Ηα,όεο,ηί ίτεδ νοεεδ δαηηιίοπιπι ργο ρητό Ιιοηιίοίάίο εί Ιοεο ρεεαηίαπιηι 

Ηίώεμηί άυαδ νοεεδ είηβ εοηάίίίοηίδ εί ςηαΙϊί&ίΜ, ηυαίίδ ίηεπιηί ίΐΐε, 

60 ρυείδ Ιιεώηεπιηί δεΓ Ιοαηηεδ άε Μοίίηο εί δεΓ Ιοαηηεδ ΟαΙεΓ^ί ργο δαη- 

ηίίιίδ ίη Ητιηε ιΐδμιιε άίεηι εί εχεερίίδ Γεδείΐίδιίδ. Εί ςυοά ΡΓΕπείδειίδ 

(ίε ΡογΙο, §·εηεΓ ραριι ύ^πηί Κίηια, ΐηίΓεί ίη ραΓίίεΐροϊίοηε βεηείίείοπιιη 
εί οίίίείοΓαηι Οτείε, Ιοεο ρΓείοίί ρορα ]ζηηί Κίηια. 

Τ>& ρ&ι-ίε — Π 

ϋε ηοη — 2 

Νοη βίηοβπ — 6 

25 Γε^ίιηίηίδ διώρΟ-ωσα : -πϊ δ κώδιξ. 

ΜΘ’ 

Άκύρωσις της περί αμοιβών εις Ίωάννην Λίμαν, 

Γεώργιον Βεργίτσην καί Εμμανουήλ Λίμαν άποφάσεως, 

εν αναμονή τής γνωματεύσεως των αρχών τής Κρήτης 
1481, Ιουνίου 13 

Αποφασις τοΰ Συμβουλίου των Δέκα περί άκυρώσεως της από 30 Ια¬ 

νουάριου 1481 υπέρ των *Ιω. Λίμα, Γεωργ. Βεργίτση καί Έμμαν. Λίμα 

άποφάσεως (εγγρ. ΜΗ'), ώς παράτυπου: Επειδή κατά την από 30 Ιου¬ 

νίου 1473 προηγουμένην άπόφασιν (εγγρ. ΜΕ'), ή αΐτησις του Λίμα καί 

των συν αυτφ παρεπέμφθη εις τάς άρχάς τής Κρήτης καί τούς Συνδίκους 

τής Ανατολής, ίνα εκφέρουν γνώμην, έπρεπε νά μή ληφθή ούδεμία άπόφα- 

σις προ τής λήψεως τής άπαντήσεως τούτων. 

Εκδίδεται τό πρώτον εκ τοΰ Α.8.ν. — ΟοηβϊαΙϊο X: Μίβϋ, τε?. 20 (1480- 
1482), φ. 64γ. 
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ΜΟΟΟΟΚΧΧΧΙ άίβ'ΧΙΙΙ ]ηη\} 

δετ ΡΓ&ηοΐδοιίδ δ&ηηίοδ 
δετ ΤίαοιηΕδ ΤΓΐηίδίΐηηδ, Οοηδΐΐΐαπΐ 
δεΓ Τ1ιοη)35 Είρροιη&ηο, Οαρυί 

Οηοά ίείο ραΓδ εορίο ίη Ιιοο εοηδίΐίο εαΐ) άίο XXX ηιεπείδ ϊ&ηη&πί 

1480, ςηοά ραρο }3.ηί Κίπιο, ΟεοΓ£Ϊιΐ5 νεΓ^ίΐί αο ΗεηίΒηαεΙ Ινίηια 

^αιιάοαηί βεηβίίίΐο δοοιιηάο ρτοοίαπιε, άε ηιιο ίη ρατίε Ιιοε εδί: Οιιοά 
5 Ηαϋβαηί ίτβ8 νοβ&8 ύαηηίίοηιηι εί εείετα εοηιτηοάα, άε ςηίΐαηδ ίη ρατίε 

εαάεπι Ιοίίυδ, εχ εαηδα ίΙ>ίάεπι ίαοία ίοηςηαηι Ρ3Γδ ρτοεεδδΗ εί οαρία 

ρτείετ εί δεοΓδυηι 3.1) οτάίηε, εοηεαίίίδδίηιε εορίο εί άεΙίβεΓΟίο ρετ Ιιοε 

εοηδίΐίηπι εώ ηδρηε 1473 νΐίίηιο ίηηί], άε ςηο Ιιοε εοηδίΐίηιη ηοη Ιια- 

άηίί ηίδί Ιιοάίε ηοίίείαπι: εί ρετ ςηεηι δΐιρρίίεοίίο ρΓεάΐοίοπιηι ροραίίδ 

10 ]άπϊ εί δοεϊοπιπι νεηίε1)3ί ηιίίίεπάα Όηεΐιε εί εορίίαηεο εί οοηδί1ί&Γί]5 

Οτείε εί δίηάίείδ ηοδίπδ Οπεηίίδ, ςυί ίρδαηι νηίίε άΠί^επίετραε νίάετε 

εί εχαπιίηαΓε άεβεαηί. Εί δηηιρίο ί^οηα εί νέτο ίηίοπηαίίοηε ορίίπιε 

ίηΐεΙΙί^εΓεηί εί είτειιηΐδρίοεΓεηί τοίίοηεδ εί ρΓθ£ίίιιιιηι άοηήηίΐ ηοδίπ 

δηρετ οχηηίΙ)α5 ρ3Γίί1)η5 είιΐδάεηι δηρρίίεαίίοηίδ. Εί άε Ηίδ ρηε Εαΐηιο- 

15 πηί ρ3Γίίεηΐ3ΓΐίεΓ εί άίδίίηείε τεάάετε άεάετεηί εετίαιη Ιιοε εοηδίΐίηηι, 

ηε άεείρεΓεππίΓ. Οιΐ3 Ρ3Γίε εί οτάίηε δίαηίε, ηίΐιί] οΐίίετ ροίετμί ηεεάεΙ)ε· 

άαί ροηί, δεάυοεείιΐΓ εί ΙΐίώείΐίιΐΓ ρετίηάε οε δί ροδίίαεί εαρία ηοηίηΐδδεί. 

ϋε ρμιίε — 8 

ϋε ηοη — 6 

Νοη δίηοθπ — 1 

Ν' 

Άμοιβαί (περικεκομμέναι) είς τούς καταδότας Ίωάννην Λίμαν, 

Γεώργιον Βεργίτσην καί Εμμανουήλ Λίμαν 
1487 (βενετ. έτ. 1486), Ιανουάριου 18 ( ίνδικτ. 5) 

Επιστολή τού Δόγη τής Βενετίας προς τον Δούκαν τής Κρήτης, άγγέλ- 

λουσα τήν από 31 παρελθόντος Μαΐου άπόφασιν τού Συμβουλίου των Δέκα 

περί απονομής αμοιβών είς τούς Ίωάννην Λίμαν, Γεώργιον Βεργίτσην καί 

Εμμανουήλ Λίμαν, ως καταδώσαντας τούς έπιχειρήσαντας ν’ ανανεώσουν 

τήν επανάστασιν τού Σήφη Βλαστού καί τραυματίσαντας τον Ίωάννην Με- 

λισσηνόν (πρβλ. εγγρ. ΜΗ'). Κατά τήν δευτέραν έπικήρυξιν τούτων (τής 

31 Αύγουστου 1460), οί τρεις ούτοι θά λάβουν δμού 3000 ύπέρπυρα εφ’ 

άπαξ, αντί δέ των 500 κατ’ έτος, θά παραχωρηθούν είς αυτούς αί πρόσο¬ 

δοι των εν χωρίφ Έλεύθερνα Ρέθυμνου δημοσίων κτημάτων. Πέραν τούτων 

ούδέν άλλο δικαιούνται. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Α.δ.ν. — Βκοα άί Οαηάία 2 : ΒνχαΙΪ & Ιβίίβτβ 

Ηοβυηίβ, <ΐη&ί. 36 (1489- 1490), δπερ δεν φέρει σελιδαρίθμησιν. 
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Αη§·η3ίίηη3 ΒΕτΒΕάίεο, άεί §τΕίΪΕ άηχ νεηείΐΕΓηηι εί εείεΓα. 
ΝοΒίίίΒηδ εί δΕρΐεηίίΒαδ νίπε Μαπηο άε ΟΕΓςοηίΒηδ, άηεΒε, εί 

ΑΙοηίδΐο Οαίπηο, ΟΕρίίΕηεο ΟΓείε, εί εοηδί1ί&π]δ ίΒίάειη εο δηεεεδδοπ- 

Βηδ δΐΐίδ, ίίάεΚΒηδ άίΐεείίδ δαίαίειη εί άίΐεείΐοηίδ Είΐεείηιη. 

5 Οιιπι ηοδίΓΟ εοηδίΐίο άεεεηι, δΐιΒ Βίε ηΐίίηιο ηιεηδίδ πιει] ρΓοχίπιε 

ρΓείεπίί, ΒεΙίΒεΓΕηίηιυδ ςηοά ίίάείίδδίηιί ηοδίπ ρμρμ Ιεπι Ειπιε, ΟεοΓ- 

£Ϊαδ νεΓ§:ϊεί εί Ηεπιαηαεί Ειπιε, οΒ Ιίάεΐίδδίιηηηι ρΓοιηεπίηηι εοηιηι 

ίη ρΓοραΙαδδε ίάεδί εί ηΐΕηίίεδίΕδδε ίδίί Γε§ίπιίπί εί ρΓοΐεοίοτεπι εεΓίε 

ΙίίεΓε άε Εηηο ΐ459> ΡΓοΐεείε ίη εεΓίο εΕδΕίί ίη ρΓοεεδδΐι ηοπιίηΕίο, 

10 ροδίίο ίη άίδίπείη ΚείΒεηιί, ρεΓ εχηειιη, ρεΓ ηοηηιτι εί ΒίΕΒοΙίευιη ιηε- 

άίηιη, ςηεΓεΒΕίηΓ Γείηίε^ΓΕΠ εί; ΓεηοηΕΠ ηΐΕΐεάίείηηι δεηιεη ρΓοάίίίοηίδ 

εΗε8, Βοε 651; ίη 1454» ^ίίεηίΕίε ρεΓ δεεΙεΓΕίίδδίπιηιη ς. 3γ£ί νίΕδίο, 

ρΓοάίίοΓειη εί ΓεΒεΙεηι εί εείεΓΕ, εί ίίεηι ργο πίΕηίίεδίΕδδε εηΙραΗ- 

Ιεδ ναΐηεπιηι, άίείΕ άε ΟΕηδΕ ηοείιίδ ίεηιροΓε ΠίΕίοππη ίη ρεΓδοηα 

15 ίίάεΐίδ ηοδίπ Ιοαηηίδ Μεΐίδδίηο, ΙίΕΒίίΕίοπδ ίη 03.53.11 ρΓεάίείο, εχ ηηο 

ηεηίηιη εδί ίη Ιιιεειη εί δητηρίηηι δΐιρρίίοίιιηι άεΐίηηεηίίηηι, ηοη ίΕΐηεη 

ογηηηιπι βχ βοηηβηΐβηϋΐηιβ νβ8ρββΙΐΙ)ΐΐ8 εί εείεΓΕ ^Εηάεμηί εί £ΕηάεΓε 

άεΒεμηί ΒεηεΗείο δεεηηάε ρΓοείΕΐηε, εάίίε εί ραΒΙίεΕίε δαΒ Βίε ηΐίίιηο 

ιηεηδίδ αα§;υ5ίί 1460 ρεΓ Γε§μηιεη ηοδίηιηι ΚείΒεηιί, εχ εοηδίΐίο εί 

20 ΕηείοπίΕίε Γε^ίηιίηίδ ηοδίπ θείε, ρΓοαεηίεηίε εχ ρΓεεερίο εί ογΒϊπε- 

ίΐοηε Βοηιίηί] ηοδίπ, ηιοάίίίεαίο ίΕΐηεη ηί ϊπΙγε : «βχ Ιβηβ άθββηΙί1)ΐΐ8 

βί οοηηβηϊβηΚ1)ΐΐ8 νβ8ρββϋΙ)Η8», ίη Βηηε ηιοΒηιη, νίΒεΙίεεί, ηηοΒ ρΓεΒίείί 

ΐΓεδ ΒΕΒεαηί ΐηίετ ίρδοδ οηιηεδ ίρετρεΓΕ III111, ργο ηηΕ νΐεε ίΕηίηπι, 

3.1) ιδία ΟΕηιεΓΕ ηοδίΓΕ θείε εί δίη^ηΐίδ ςηίΒηδηηε Εηηίδ ίη ηίίΕ εοηιηι 

25 ΐρετρΪΓΕ ν^ηΐηιη α Βοηιίηίο ηοδίΓΟ εΒ εΕάειη εΕηιεΓΕ, ςηοΒςηε ίρδί εί 

8ΐιί ΒετεΒεδ εί ΒεδεεηΒεηίεδ ρΕΓίίεΐρΕΓε ροδδίηί Βε οίίίείίδ εί Βεηεΐίείίδ 

ίηδίιΐε ΟΓείε, ργο ηαίΒηδ ίρεΓρεπβ ηηηιίΕΐίβιΐδ, εοηδεςυεηάίδ εχ ηηηο 

ίΐΐίδ άεραίείιΐΓ εί δίε (ΙεριιίΕηιηδ αίίίοίυηι Ιοοϊ Ι,είίεΓηε, ροδίίί ίη άΐδίΓίε- 

ίη Κείΐιεηιί, ργο ςιίΕηίο δηηί ίρεΓρεΓΕ νο δυρΓΕδεπρίΕ. δί ιιετο εδδεί 

30 ηιίηοπδ αίίίοίιΐδ, δηρρΙεΕίηΓ ε<1 ίηίε§;ΓΕΐη $ηηιηΐΕΓη ρεΓ ίδίΕΐη ΟΕΐηεΓΕΓη 

ηοδίΓΕΓη ΟΓβίε εί ίηοίρίΕίΠΓ οιίΓδηιη δυρΓΕδοπρίοπιηι νε ίρεΓρεΓοηιηι 

ΕηηιίΕΐίιιηι Εά άίεηι ρπηιηηι ηιεηδίδ ]αηί] ρΓοχϊιηε ρΓείεΓίίί. Εε ρΓορίεΓ, 

οιιπι ρΓείΕίο εοηδίΐίο ηοδίΓΟ ύεεειη, ηΐΕηάΕΐηηδ νοβίδ, ηί δηρΓΕδοπρίΕηι 

ηοδίΓΕΓη εί εοηδίΐί] ηοδίΓΐ θεεειη (ΙεΙίΒεΓΕίίοηεηι οΒδεΓαΕΓε εί εχεςηί εο 

35 οΒδεηίΕΠ ίηηίοίΕΒΐΙίίεΓ (ΙεΒεΕίίδ εί ίΕείΕίίδ, Ιιοο νοΒίδ ευηι εοθ,επι εοη- 

δίΐίο ηοδίΓΟ X άεείΕΓΕηίεδ, ς,αοά ργο δηρΓΕδοπρίίδ ηιεπίίδ ηΐΕηί£ε5ίΕ£ίο· 

ηηηι, οοηίεηίΕΓίιηι ϊεπί ίη ρπηίΕ ςηαιη ίη δεοιιηάΕ ρΓοείΕΠίΕίίοηε, <1ε 

ςηα δηρΓΕ, ρΓεάίείί ραρΕ ΕίηΐΕ εί δοεί] ηοη ροδδαηί ΒεΒογο εΙϊικΙ ηΐίε- 

τίιΐδ Βεηε£ίαηηι ρΐιΐδ εο, ο,ηοά εδί άίοίιιπι δηρεπιΐδ, δΐιΒ ρεηίδ εί δίπο- 

40 ίηΓΪδ εοηίεηίΐδ ίη θεΙίΒεΓΕίίοηε Βίεί ηΐΐίηιί ηιεηδίδ πιει] δηρΓΕδεπρίΐ. 
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Ηε3 Εηίεηι &ά πιεηιοΓίΕηι {ηίηΓοηιηι τε^ίδίΓΕΓε [ίΕείίε] εί τε&ίδίΓ&ίΕδ 

ρΓεδεηίΕηίΐ Γεδίίίηί. 

Βαίείη ηοδίτο άηοΕίί ρΕίΕίίο άίε XVIII ]ΕηηΕΓΐ], ίηάίοίίοηε V, 1486. 

Κβοβρίβ άίβ X 8βρΙε>ηΙη-Ϊ8 1489. 

12 εοεΙεΓΕίΐδδίιηιιιη διώρθωσα : δοβίεδίίδδίιηπηι ό κώδιξ. 

ΝΑ' 

Διακοπή τής έτησίας χορηγίας τοΰ Ίωάννου Λίμα, Ό-ανόντος, 

καί πληρωμή τής έφ’ απαξ άποζημιώσεώς του, 

ήν είχε μεταβιβάσει είς άλλους 
1490, Μαρτίου 13 

Άπόφασις τής Αυθεντίας τής Κρήτης περί διακοπής τής εις τον προι- 

τοπαπαν Ίωάννην Λίμαν, δυνάμει του προηγουμένου διατάγματος τοΰ Δόγη 

(εγγρ. Ν'), χορηγίας, από τής ημέρας τοΰ θανάτου του, διότι δεν είναι 

μεταβιβάσιμος. Το διάταγμα όμως τοΰτο, δπερ ωριζεν δπως είσπράξη οΰτος 

καί 1000 ύπέρπυρα εκ τοΰ ταμείου τής Κρήτης, έκρατεΐτο ως ενέχυρον υπό 

τοΰ Μάρκου Σαβίνα, παρ’ ου ήγόρασεν αυτό ό Μάρκος δοΐάίηαδ (εις ον 

ο Λίμας ώφειλε προσέτι 39 δουκάτα). Ό δοΐάίηιΐδ παρουσίασεν αυτό εις 

την Αυθεντίαν καί Ιζήτησε να λάβη συναλλαγματικήν, ϊνα δυνηθή νά διεκ- 

δικήση τά υπό τοΰ πρωτοπαπά είς αυτόν δφειλόμενα 1000 ύπέρπυρα. *Η 

Αυθεντία έδέχθη την αΐτησιν ταΰτην καί διέταξε τον αρμόδιον ταμιακόν 

υπάλληλον νά έκδώση την συναλλαγματικήν. 

Έκδίδεται τό πρώτον έκ τοΰ Α.8.ν. — Οκοα άί Οαηάία 2: ΌιιβαΙΐ β Ιβίίβτβ 

Ηοβνιιίβ, ριίΕί. 36 (1489 - 1490), δπερ δεν φέρει σελιδαρίΦμησιν. 

ϋίε XIII ηΐΕΓίί] 149° 

νΐίΓΕ50ΓΪρίΕ6 ΗίίΟΓΕβ ΙΐΙΟΕίΟδ ίαΟΓαΠί Γ0§Ί8ίΓΕίΕΟ ΙΠΕη^ΕίΟ ΜΕ§:ηί£ίθί 

Γ6§ίιηίηί5 0ί ΜΕ&ηίίίοί άοπιίηί οΕρίίΕηοί ΟΓ0ΪΕ0, ε ςαΐΒαδ £αίί ά0θΓ0ίαηι 

ηηοά δΟΓίΒΕίητ ΓΟ^ίηιίηί Κ-Βείίηιί ηηοά ρτοαίδίο, ςιίΕΐη ΒαΒεΒαί ηί§;οΓε 

5 ίρδΕΓηηι ρτοίοραρΕδ ΙοΕηηεδ Ειπιε, δηδρεηάΕίητ εί ρτο δΐΐδρεηδΕ Βε- 

ΒεΕίιΐΓ ργο είηδ ροΓίίοηε α άίε δηαε ηιοτίίδ, ηιιοηίΕηι ίρδΕ ηοη ίΓΕΠδίεΓ- 

ίητ Εά δΐιοδ Βετεάεδ, δεά δοΐηηι άαίΕ £αίί δίΒί άοηεε ηίηεΓεΐ, ηί εχ ίρδίδ 

Ιΐίίεπδ εΐΕΓε εοηδίΕί. ΡΓείετεΕ, οηπι ίη άίείίδ ΗίίεΓίδ εοηίϊηεΕίιΐΓ ηηοά 

ρΓΕείαίηδ ρΓοίοραρΕδ άεΒεΕί ΒαΒεΓε, δεηιεί ίΕηίηπι, εΒ Βεο οεπιογε 

10 ΟτείΕε Βγρ0τρεΓΕ ηήΐΐε, ηηαε ΙΐίίεΓΕε ετΕηί ίη ρί§ηηδ ρεηεδ 50Γ ΜΕτεαιη 

δΕηίηΕπι εί εΕδ τεάεηιίΐ εΒ εο δετ ΜΕΓοαδ 8ο1άίηηδ, ηί ραίεί εΒίΓθ§ΤΕ- 
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ρΐιο ίρδίιΐδ δ&αίηίΐε, ργο άαεαίίδ δερίιαα^ίηία ςιι&ΙιιοΓ. Εί αΐίοδ άιιο^Ιοδ 

XXXIX άεβεί: ΙιειβεΓε ρπιεάίοΐαδ δοΐάίηιΐδ α ρπιείίαο ρΓοΙορπριιίε, ηί 

εοηεΕ&Ι; ίηδίπιπιεηΐο ίιιείο ΙΙεηείίΕ ιη&ηιι δετ Οαδρ&πδ άε Βιιπιηίδ, 

15 ηοϊαή} Ιηιρεπαΐίδ, αιΐ35 Ιίΐίεπίδ ίρδε δοΐάίηιΐδ ρΓεδεπΙαιπΙ: Ιιχιίε Μ^πί- 

ίίεο Γε^ίπιΐηί Οείαε ρετ οοιηίδδίοηεπι άίοίί ρτοίοραραΗδ, ςη&ε Ηγρετ- 

Ρ6Γ» ίρδε δοΜίππδ ιηίεηάιί εχί^εΓε ιιί^οΓε <ΕεΙθΓ[υιη] δΐιοπιηι εΓεάίΐο- 

πιπι. ΕΙ ειιιτι ίά αδδεςαί ηοη ροδδΐί δίηε θεετεΐο άοιπίηίΐ, δΐιρρΙίε&ηϊί; 

ςαοά ηιαηθ&ΓεΙιιΐΓ δεΓ Αυ^ιΐδίίηο Οοΐοηηαε, Καΐίοείηαίοπ Ιιπίιΐδ ε&ιηεΓ3ε 

20 Οτεΐ^ε, ςιιοθ ίαεεΓεΐ δίβί ροΐίζαιη ηοιηίηε (ΙίεΙί ρΓοίορ^ρ&ίΐδ, υΐ ροδδΐί 

εχί^εΓε (Εεία 1ιγρεΓρίΓ& πιίΐΐε 5ΐΕί οΜί^αΐΣΐ ά ρτείαίο ς. ρτοίορΕραΙε. 

ΡεΓ Μ&§·πίίίεηπι τε^ππεη εί Μει&ηίίίειπη ά. είΐρίίΕηειιηι, ιιίδίδ ίηδίπι- 

πιεηίο εί εΒΪΓΟξταρΙιο ρΓεάίείίδ εί ίηίεΐΐεείο ςτιοά ίρδε δοΐθίηιΐδ Γεάειηίί 

άίοίδδ Ιίΐίει-Σΐδ 'ιηχίΆ ΟΓάίηεπι ίρδίιΐδ ρΓΟΙορδραίίδ, ςηί £ώΐ οοηίεηίηδ 

25 ςιιοά ίρδε ΙυΛεΓεί εαδ ργο δΐι* οαηίίοηε, θεατείπηι £υίί <ΐιιοά ]ιιϊ.εαίιΐΓ 

ρΓ&ε&ίο δεΓ Αιι^ιΐδίίηο, ιιί ίαεί&ί δίΗ ροΐΐίζ&ηι &γρβτρβΓ0Γΐιπι χηίΐΐε 

ποτηίπε ρΓοίοραρ&ίίδ ρΓαεάίείί ργο ροΓίίοηε, ςη&β ειπη ί&η&εΒαί: ιιί&οΓε 

άίείαπιιη ΙίίίβΓ&πιη εχεείδί εοπδίΐίί άεεειη, εηηι τεδεπιαίίοπε }\ιήητη Ηε- 

τεάπηι ρΓοίορ&ραίίδ ρΓ&εάίείί, ρτο Γείίςηο ΙιγρεΓρεΓΟΓίιπι ιηίΐΐε, ηοη 

30 οβδίαηίε ςικχΐ ρΓαεάίείιΐδ 3ο1<3ίηιΐδ αΐΐε^αβαί δε εδδε ΟΓεάίίοΓειη <3ε &1ί]δ 

ρεειιηί}8. 
Μ. I. ΜΑΝ0Υ2ΑΚΑΣ 

30 -1 - 1960 

Ο ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΛΟΓΙΟΣ ΑΡΤΑΠΑΝΟΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΑΥΤΟΥ* 

(Γλωσσικόν, φιλολογικόν καί θρησκειολογικον υπόμνημα 

εις κείμενα τής ελληνιστικής γραμματείας). 
« ...πατρίδα μεν την οικουμένην προσέταξεν 

(50 Αλέξανδρος) ήγεϊσϋαι πάντας, ...συγγενείς 

δε τους άγαϋούς, αλλοφύλους δέ τους πονηρούς ». 

(Πλούτ. πεςΐ τής Άλεξ. τύχ. ή Αρετής I 6 [=ήθ-. Ρ· 3295] )· 

§ 4' 

Τό δεύτερον τμήμα τής § 4 τον είς τόν « Μιονοέα» δναφίοομένον όπο- 

«κώματος Ιχει δδε : „δλιν * νομού; διελεΐν καί 

««* ·* —*·■·*»; 
τοϊς ίερεΰσιν, είναι δέ καί αίλοόρονς και κννας καί V·* δκονειμαι 

■* .»■ *—<·» «*- - 

δω0ίΠαρά ΔιΓδώίΦ δσαντως λόγον γινομένου περί των νομοθετών τής Αίγό- 

• Τμήμα τ, τής καρούαης έογαοί*,%?(Τ9570)1292 ή33^ 

συγγράμματι: < “^“Ιν ίΓδ.αγρίίφετα. Α πνευματικός, ηθικός καί «οι- 
Μετά τον προλογον (σσ. 29- - )< . 296 -298) περί τοΰ εν 

αποσπασμασι διααωθεντος 0Υ ^ , ^ ώπου τον ·Αρταπα- 

αΰτών. ’Εν ^“^αΙ^ΙΖνΧίνός τις -Ιουδαίος ξήαας περί τό 100 π.Χ., 

νου, οοτις ^ ^ αίιΙο0 δμ0ΰ μετά τής άν„γ0αφής άπάαης της 

™ ™0τα Κοντοί 

σης » (οο. 325 - 339 )■ 
ΕΠΕΤΗΡΙ2 ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠβΥΑΩΝ -Ετ.ί Κ®· 

18 
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πτου και άλλων χωρών πλησίον τού πρώτου νομοθέτου της χώρας τούτης 

Μνεΰου, οστις προσεποιηθη, οτι δ Έρμης εδωκεν αΰτφ τούς νόμους *, μνη¬ 

μονεύονται δ Μίνως και δ Λυκούργος άλλοι τε πολλοί καί δ Μωυσης, οστις 

προσεποιεΐτο πάλιν, οτι δ θεός Ίαώ εδωκεν αύτω τούς νόμους. Ό Σεσόω- 

σις αναγράφεται ενταύθα υπό τού Διοδώρου ως τρίτος νομοθέτης της 

Αίγυπτου 2- 

Τό άπαρέμψατον : « άποτάξαι » είναι, καθά καί τό « διελεΐν », άντικεί- 

μενον τού νοούμενου « φησίν ». Τό ρήμα : « άποτάσσειν » εχει την έννοιαν 

τού «δρίζειν», «επιβάλλειν», «παρέχειν» καί συντάσσεται ούτω, καθά 

φέρ5 είπεΐν καί τό « λέγειν », τό « διδόναι » κ.ού.κ., μετά δύο αντικειμένων: 

άμεσου εκφερομένου κατ’ αιτιατικήν καί εμμέσου έκφερομένου κατά δοτικήν. 

1 Πρβλ. τό άναγραφέν ήδη ανωτέρω έν μεταφράσει χωρίον Διογ. Λαερτ. προοίμ. 

XI ( = ΡΗΟ Π [ 1848 | 3880 : Ηεοαί. ΑΜ. ίτ. 7 = Ρ Ογ. Ηίδί. III Α [ 1954 1 13 : 

264. ΗεΙί&ί:. ν. ΑΜ. ΚΙ):* έθεσαν δέ ( 50. οί Αιγύπτιοι, ώς Έχαταΐός τε καί 
Αρισταγόρας ίστοροΰσιν) καί νόμους υπέρ δικαιοσύνης, οϋς είς Έρμήν άνήνεγκαν >. 

Ή πληροφορία αυτή είναι αξία ιδιαιτέρας προσοχής έν αναφορά κυρίως προς τά 
κατωτέρω λεχθησόμενα περί τής εύρέσεως τής γραφής ύπό του Μωυσέως καί τής άγω- 

γής ουτω τοΰ πατριάρχου τούτου καί νομοθέτου των Ιουδαίων είς σχέσιν μετά τοϋ 

Έρμου - Θώθ. 

2 ”0 Ε. 8 ο θ ν? α τ 1 ζ, ΗβΕμζ&ΐοβ νοη Τεοδ έν : ΚΙιείη. Μυβ. Ν. Ρ. 40 (1885 ) 

227 διατείνεται, οτι τά κεφάλαια 94 καί 95 τοϋ πρώτου βιβλίου τής « Βιβλιοθήκης » 

τοϋ Διοδώρου ούδαμώς ό ιστορικός ούτος ήντλησεν έκ τοϋ Έκαταίου. Σχετικώς έπά- 

γεται ό δοΙπν&Γΐζ σειράν λίαν ισχυρών έκ πρώτης δψεως τεκμηρίων. Έν I 94, Ιό 
πρώτος βασιλεύς τής Αίγυπτου καλείται «Μνεύης», οΰτος δμως αλλαχού: I 43, 5' 

45, 1 κέξ.— 89, 3, ένθα ό Διόδωρος τάς πληροφορίας αύτοϋ πράγματι έκ τοΰ Έκα¬ 

ταίου άντλεΐ, < Μηνάς » καλείται* έν I 94, 3 μνημονεύεται ώς βασιλεύς τής Αίγύπτου 
ό Σάσυχις, άνήρ σϋνέσει διαφόρων, οστις τοϊς ύπάρχουσι νόμοις άλλα τε προσέθηκε 
καί τά περί την τών θεών τιμήν επιμελέστατα διέταξεν, εύρετής δέ καί γεωμετρίας 
έγένετο καί την περί τών άστρων θεωρίαν τε καί παρατήρησιν έδίδαξε τούς εγχω¬ 

ρίους, περί τούτου όμως ουδείς λόγος γίνεται έν I 45 κέξ., ένθα ό Διόδωρος τον 
Έκαταΐον έχων ώς πηγήν παρέχει ήμΐν κατάλογον τών βασιλέων τής Αίγύπτου- πάν 
τέλος, οπερ περί τών βασιλέων Βοκχόριδος καί Άμάσιος λέγεται έν τοϊς κεφαλαίοις 
94 καί 95, ούχί παντελώς αρμόζει τοϊς άντιστοίχοις χωρίοις τής ύπό τού Διοδώρου 
κατά τον Έκαταΐον αναπτυσσόμενης ιστορικής διηγήσεως: I 65, 1* 68, 1 κέξ.— 

Παρά ταϋτα σημειωτέον επί τοΰ προκειμένου, οτι τήν έν I 94, 2 παρεχομένην ήμΐν 
πληροφορίαν, καθ’ ήν ό Μωυσης προσεποιεΐτο, οτι ό Ίαώ έδιδεν αύτφ τούς νόμους, 

ήντλησε κατά πάσαν πιθανότητα ό Διόδωρος έκ τοΰ Έκαταίου, διότι εναργέστατα 
ομοιάζει τφ περιεχόμενό» τοϋ χωρίου ΧΚ 3, 6 τοΰ Διοδώρου ( = V [ 1868] 181, 24 

κέξ. ΌΐηόθΓίίιΐ5 ) = Φωτ. βιβλ. 244. Διοδ. (= Π [1825] 3801» 18 κέξ. Βεϋεεηΐδ) = 

ΡΗΟ II ( 1948 ) 392ό : Ηβοαί. Αόά. ίΓ. 13 = Ρ Ογ. Ηίβί. ΙΠ Α ( 1954) 14: 264. 

Ηεοαί. ν. Αί>ά. Ρ 6 : « προσγέγραπται δέ καί τοϊς νόμοις επί τελευτής, οτι Μωσής 
άκούσας τοΰ θεού τάδε λέγει τοϊς Ίουδαίοις », οπερ ανήκει άποσπάσματί τινι τοΰ 
Ιστορικού τούτου κατακλειομένφ διά τών λέξεων: « ...περί μέν τών Ιουδαίων Έκα- 

ταΐος ό Μιλήσιος (άεΐ>. Αβδηρίτης) ταΰτα ίστόρηκεν». 
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Οντιο θά ήρχει ενταύθα ή γραφή : « «Λ έκάσ.φ τών νομών αηοτίξαι τον 

θεόν» ύπό τήν έννοιαν βεβαίως, οτι δ Μωυσης ώριοεν εκαστφ νομφ ίδιον 
!Γ„ θΓ προς σεβασμόν καί λατρείαν αύτον. Παρά ταντα χαριν σαφ„- 

νείας προστίθησιν 6 Άρτάπανος άνάρθρως »>ί ™ άπαρέμφατον τον παθη- 

™„ν μέλλοντος τον « σέβεσθαι» : « σεφθήσεσθαι » έχον, ως γνωστόν, ένερ- 

νντινύν μεταβατικήν σημασίαν. Τό άπαρέμφατον τοντο είναι σννταχτιχω; η 
άπαρέμφατον τον σκοπού, οπερ τίθεται, ώς γνωστόν, προς απωτεραν τινα 

καί έμμεσον ούτως είπεΐν συμπλήρωσιν τής έννοιας ρημάτων δοσεως, ληψεως, 

κ ο^Γάνακη όξεως, Ιγκαταστάσεως κ.ον,κ. δηλωτικών καί έχει την έννοια 
π Γκ'οί νον τ Γήδννατού άποτελέσματος, οϊον: << τοϊς Αίγινήταις οι 

“μΧΤοι έδοσαν Θνρέαν οίκεΐν» Θονκ. II 27, 2, ή -“^^ατον αντι¬ 

κειμενικόν, οπερ τίθεται προς εύθεΐαν καί άμεσον όντως είπεΐν σνμπΧηρωσι 

τής έννοιας ρημάτων Ιπιθνμίας, έφέσεως βονΧήσεως ^ —·° ; 

δηλωτικών, οίον : « Πηλενς μέν φ παιδί γέρων “ .^^Ι σεφ%■ 
πτεύειν καί ύπείροχον εμμεναι άλλων» Ομ. Ιλ. Λ 8 ς· 

θ ΓδνΙ,αι έπί τον προκειμένον, όπως άναλάβη ^έΓΓύ 

τακτικούς τούτους χαρακτήρας, τον πρώτον μέν, αν ^ ^ 

Ιίαοτάται ρήμαι «άποτάσσειν» ύπό τήν έννοιαν της δοσεως κα της χορη 
νίας Τν δΓερον δέ, 8ν θεωρήσωμεν τό ρήμα τοντο ύπο την έννοιαν της 

βονΧήσεως καί επιταγής. ΈπΊ τής δεντέρας ταΰτης περιπτ_ωσεως ή αϊτιατική; 

«τον θεόν» άποσπάται τής άντικειμενικής αντης μετά τον «άποταία » συν 

δέσεως καϊ συνάπτεται πλέον ώς άντικείμενον μετά τον « σεφθησεσθαι», 

δπερ κατέχει πλέον τήν ύπό τής αΐτιατιχής ταΰτης προτερον κατεχομενην 

θέσιν τοϋ αντικειμένου τον «άποτάξαι». "Επ’ άμφοτέρων δμως των »' £ 

πτώσεων θά άνέμενέ τις τό άπαρέμφατον τοντο θεωρονμενον Φ τΛι 
κήν ταύτην έννοιαν αυτού καί ύφήν έν χρόνφ η άοριστον ·. « σεφθηναι > 

προς συνοπτικήν απλώς καί άχρονν δήλωσιν τής εκτελεσεως ^™ν 

τίνος καθήκοντος ή 1*1 τό δρθότερον ένεστωτος ι « σεβεσ&αι » προ, δηλωσιν 
παοατατικής τίνος καί διαρκούς άσκήσεως τον καθήκοντος τούτον της λατρείας 
τονΖΐ Μετά ήν γραμματικήν ταύτην διαλεΰκανσιν τής προτασεως ταντης 

παρίσταται άνάγκη διασαφήσεως τών έν αντή ύπαρχόντων θρησκειολογι- 

Χών "Εχοντ^πρό" δφθαλμών τόδε τό σημεΐον, δτι δηλαδή ·Ιονδαίος είναι ό 
σνγγραφΓτονίν λίγφ κείμενον, δστις ένα μόνον Θεόν δχ-αιπο,ητ^ 

καί παντοδύναμον κυβερνήτην τοϋ σΰμπαντος κοσμου, τον Ιεχωβά, η 

σαν λόγιοι τινες, όπως τή φράσει: «τον θεόν» άποδώσωσι την έννοιαν τον 

τ ε κ Κίί1ιπεΓ·Β· 6«Γίΐ1. ΑηδίϋύΓΐίούε ΟΓδηιηιπίίΙί 
άοτ «««, σ. X. ^Ι=Χ «3, 

7 )· σ. 5 κέξ. ( = § 473, 1 κεξ. )· 
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διά του άρθρου δήθεν συντελουμβνου αυστηρού καθορισμού του ενός μόνου 

καί αληθινού τοΰτου Θεοΰ των Εβραίων. Πώς θά έπετρέπετο, δπως δ 3Αρ- 

τάπανος εμφάνιση ήμΐν τον Μωυσέα είσηγοΰμενον εν Αίγύπίφ τό εϊδωλολα- 

τρικόν θρησκευτικόν σύστημα τής πολυθεΐας; Οΰτω την εν λόγφ φράσιν 

μεταφράζει γερμανιστί ό Ό&Ηηε μέν1 διά τής φράσεως: άαε £δΙΐΙί<:Ιΐ6 

ννοδεπ ( = «τήν θείαν ουσίαν»), δ Ηβτζίείά δε2 διά τής φράσεως: άεπ 

Οοίΐ («τον Θεόν»). Δι3 άμφοτέρων των φράσεων τούτοον νοείται προφα¬ 

νώς εις καί μόνος Θεός, δ αληθινός Θεός των Εβραίων3. Νομίζω, δτι λίαν 

άστοχος είναι τοιαΰτη τις του πράγματος ερμηνεία. Ευρυμαθέστατος αιγυ¬ 

πτιολόγος, δ Βπΐ£8θ1ι, καταδεικνύει ήμΐν τούτο εναργέστατα. Έν σχέσει 

προς τάς πολιτικός άρχάς καί τάς θεότητας εκάστου νομού τής Αίγυπτου 

λέγει ούτος4, δτι έκαστος νομός τής τε άνω καί κάτω Αίγυπτου άπειργάζετο 

κράτος έν κράτει. "Εκαστος νομός είχε πολιτικήν αυτοτέλειαν καί εθεμελίου 

την ίσχύν καί τό μεγαλεΐον αυτού επί τής δόξης καί τής τιμής τού νομάρχου 

αυτού, επί τής ενδεχόμενης συγγένειας τούτου μετά των κυβερνώντων βασιλι¬ 

κών οίκων ή επί τών κηδεστιών αυτού μετά των οικογενειών νομαρχών γει¬ 

τονικών νομών. Τό κέντρον τών νομών άπετέλουν αί μητροπόλεις, έν αις 

εΐχον την έδραν αυτών οϊ νομάρχαι καί αί τοπικαΐ θεότητες. 'Η πολιτική 

αύτη άπομόνωσις εκάστου νομού ηυξάνετο έτι καί λόγφ τής άνομοιότητος τών 

θρησκευτικών τελετών καί τής λατρείας καί περαιτέρω λόγφ τών μετά τής 

άνομοιότητος ταύτης εύλόγως τε καί ψυσικώς συνημμένων διαφορών τών 

θεολογικών αντιλήψεων καί γνωμών τών οικείων συλλόγων καί εταιρειών 

τών ιερέων. Παρά τούτοις διακαής πάντοτε ήτο δ ζήλος τής υψώσεως τής 

τιμής μέν τού οΐκου τού νομάρχου αυτών μέχρι τών κορυφών τής σεμνής καί 

άκτινοβόλου εύπρεπείας τού βασιλέως, τής θεότητος δε αυτών μέχρι τής 

λαμπράς θέσεως τής σταθερός καί ακλόνητου ήγεμονίας μεταξύ πασών τών 

λοιπών θεοτήτων τής χώρας. Ούτως ούχί σπάνιον ήτο τό φαινόμενον τής 

μεταχωρήσεως τής θέρμης τής θρησκευτικής ζηλοτυπίας εις τήν σφαίραν τού 

πολιτικού βίου καί τού συνδυασμού οΰτω τής έγκαταστάσεως καί τής πτώ¬ 

σεως τών θεοτήτων τών νομών μετά τής αλλαγής τών κυβερνώντων βασιλι¬ 

κών οΐκων. Πάντων τών πραγμάτων τούτων πληθύν μαρτυριών καί αποδεί¬ 

ξεων παρέχει ήμΐν ή ιστορία τών μνημείων τής Αίγυπτου. Κατά τήν άνάλυ- 

σιν τού Β 4 έσημειώθη, δτι προς άπόκρουσιν πανταχόθεν κατά τών Ίου- 

1 Αυ£. Ρ. ϋ α θ η ε, έ.ά., II (1834 ) 201. 

2 I/. Ηετζίείά, έ.ά., III (1857 ) 484. 
3 Την αυτήν γνώμην πιθανώτατα έχουσι και ο ΟίΐίδίοΓά, ο νί§[θΓΐΐδ και ο Μϋΐ- 

Ιεπίδ ( ΡΗ(4), οΐτινες έν τφ οικείφ κειμένφ αυτών γράφουσιν : «Θεόν », ήτοι διά 
κεφαλαίου αρκτικοί γράμματος, ώσεί τό όνομα τοΰτο κύριον ητο. Περί τής οίκείας 
λατινικής μεταφράσειος τοΰ νίββΓΐ: ...πυπιΐπΐ οοΐεπάο γενήσεται λόγος κατωτέρω. 

ί Η. Βτια^εοΐι, Οεοομκρίπδοΐαε ΙηδοΙιπίίεη, I ( 1857 ) 130 κέξ. 
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δο,ίων εκτοξευόμενων μομφών, χα&’ δς οίτοι χατεφρόνουν τών ξένων θρη¬ 

σκειών χαί χατέλυον τούς οΐχους λατρείας αύτών, ουχι σπανίως παρεχετ ημτν 

6 Το Γανος είδήσετς ίστοριχοΰ δήθεν χαρακτήρας, «Λ* * 

πιχότητες τού λαού τούτου χατέστησάν ποτέ ίδρυταί της θρησκείας ξένων 

λαών Τό έργον τοΰτο έπ, τελεί έχει μέν θ Ιωσήφ, ένταυθα δε ο Μωυσής. 

Κατά ταύτα λίαν δρθώς δ ΕΓοηάεηΛδΙ1 μεταφράζει ^ 

φράσιν · « τον θεόν » διά τής φράσεως : 3β είπεη Οο« ( - «να 
ενα ίδιον θεόν » ) χαί λίαν δρθώς οΰτω συνάπτων τούτην μετά των προηγου¬ 

μένων παρέχει ήμΐν τήν έννοιαν, ότι ό Μωυσής διέταξε,- ε. εχαστΦ_ των 36 

νομών την λατρείαν ιδιαιτέρου, τινός, αύτοτελοϋς χαι ανεξαρτήτου των α ;ων 

θεοΰ. Έφ* όσον ό Άρτάπανος ηθελεν, δπως τφ άναγνωστη του έργου αυτρυ 

έμφανίσχι τόν Μωυσέα ώς τινα Ιδρυτήν τής αιγυπτιαχης_ θρησκείας, τότε 

ώφειλεν, όπως περιγράψχΐ έργα αύτοΰ θεμελ,οΰντα εν ^ »βθ-είρ ταυτη 

εικόνας λατρεία; ούχί διαφόρους έχείνων, ας παρεδιδεν η «™ρτα " 5 Ί 
πτου χαί αϊτινες ύπήρχον είσέττ έν τή χωρ* ταυτη 7ΤΓδλ\ΤχαταΓ«ής' 
Έν έναντι* περιπτώσει δ Μωυσής θά ήτο ουχι Ιδρυτής, αλλα χαταλυτης, 

1>1ς ^έχρ^τούδΓάπέτΙξεν 6 Μωυσής έχάστφ τών 36 νομών τον ίδιον αύτου 

θεόν προς λατρείαν. Καθά περαιτέρω 8ν τφ έν λόγφ χωριφ λεγεται, απετα- 

ΤέτΛ Μωυσής τοίς « ίερεΰσι » τά « ίερά γράμματα» Καί 
μεν πάλιν δύο άντ,κείμενα τοΰ νοουμένου «άποταξαι», ών ,ό χατ αίτια 
τιχήν μέν άμεσον, τό χατά δοτιχήν δέ έμμεσον, είναι. Ολίγος κατωτέρω, 

Ιν αρχή δηλαδή τής παραγράφου 6, λέγεται: « διά ταΰτα ουν τον Μωυσον 

ύπό τών όχλων άγαπηθήναι χαί ύπό τών ιερέων ϊσοθεου τιμής χα™ξιω 
θέντα προσαγορευθήναι Έρμήν διά τήν τών ιερών γραμμάτων ερμηνείαν. 

Ή φράσις αίίτη παρέχει ήμΐν έπί τοΰ προχειμένου τήν ασφαλή χλειδα χαθα 

ράς τού Ιν λόγφ χωρίου χαί εύστοχου ερμηνείας, Λιά των Τ 0ω 
των» ούδέν άλλο νοείται ή τά Ιερογλυφικά γράμματα, ατ.να βεβαίως ουχι 

άπλώς «απέταξε», τ.ε. καθάρισε χαί έπέβαλεν, ό Μωυσής τοτς ιερευσιν 

άλλ5 έδίδαξε πολλφ μάλλον αύτούς =. Κατά ταΰτα το νοουμενον ενταύθα 

1 ΐ. ί?Γ ε ΤΙ ά β η 4 Καί, ε.ά„ II ( 1875) 147. 3 ο1ιε- 
2 Περί τοΰ «Έρμου» πρβλ. προχείρως \ν. Η. Κ ο δ ο - · 

Γ6Γ άρθρον Ηβηηβδ (Ερμής) έν: ΑυδίαΚτΙιοΙιεδ Βεχι^οη ετ δπβο π5 
γ ε γ, «υ « _ ,00ου 2342 κέξ. — 2390 κεξ. — Κ. γ τεΐ 

Γτ- οΤο ΓστΤέΐ ?: ΤύσοΙοπίο υηά Οδτίβτ (1894Μ κατά τό βεηεταΐΓβρ- 

5ΙεΓ, σ. 887ΐι κέξ έν λ.: Ηετηιβδ· Ο. Οτυρρε, Οπεοθ. 

’.Ηω ό Εύπόλεμος, ον κατά πάσα, πιθανότητα είχε, 

οφθαλμών ό Άρτάπανος, λέγει πα<Τ Εύαεμ. ευαγγ. προπαρ. ε 
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« άποτάξαι» μεταποιείται πως εννοιολογικώς και άνοώαμβάνει ελαφρώς την 

σημασιολογικήν άπόχρωσιν τής επιβολής θρησκευτικοί τίνος εθίμου ή λει¬ 

τουργήματος εν συνδυασμφ προς την λεπτομέρειαν τής διασαφήσεως του 

χαρακτήρος καί τής υφής αυτού διά τής δεοΰσης διδασκαλίας έκ μέρους του 

επιτάσσοντος αυτό. Μόνον υπό την ερμηνείαν ταυτην εχει ό Μωυσής τό 

δικαίωμα, όπως προσαγορευθή διά του ονόματος του θεού Έρμου, του 

αιγυπτιακοί θεοί Θώθ 1. Ή έξομοίωσις αυτή του Μωυσέως προς τον θεόν 

Έρμήν ■ Θώθ καθίστατο ευχερής λόγω τής ευρέως κατά τούς χρόνους εκεί¬ 

νους διαδεδομένης γνώμης Εύημέρου του Μεσσηνίου, καθ’ ήν οι θεοί καί 

μεταξύ αυτών καί ό Έρμης-Θώθ ούδέν άλλο ήσάν ποτέ ή σοφοί τινες άν¬ 

θρωποι μετ’ εξαίρετων πνευματικών, ηθικών καί σωματικών πλεονεκτημά¬ 

των, εύεργέται τής άνθρωπότητος, οΐτινες μόνον μετά τον θάνατον αυτών 

Ιτιμήθησαν καί ελατρευθησαν ως θεοί8. Ούτως έν τφ δνειροπόλφ και εύδι- 

εΡίβοΗεη ο5π3ί:1ίε5εη δοΗπίδίεΙΙετ άετ ετβίεη άτεί ^ΗτΗιιηάβΓίβ I [ 1914 ] 519, 5 

κέξ. Μγ3.3 ) = Ρ Ογ. Ηΐδί. III Ο 2 ( 1958 ) 672 : 723. Επροΐ. Ρ 1, δτι δ Μωυσής πρώ¬ 

τος σοφός έγένετο καί γράμματα παρέδωκε τοίς Ίουδαίοις πρώτος, παρά των Ιου¬ 

δαίων δέ παρέλαβον οί Φοίνικες ταΰτα, οί "Ελληνες δέ παρά Φοινίκων. 

1 Περί τοΰ «Θώθ» πρβλ. προχείρως Ο. Κοεάετ, άρθρον Τ5οί5 έν: Αιΐδ- 

ίύδτΐίεΐιβδ Πεχΐΐίοη άετ £πεε5Ϊ3ο5εη ιιηά Γοηιΐ5ο5εη ΜγΐΗοΙο^ΐβ V ( 1916- 1924 ) 

825 κέξ.—Α. Κύβε Η, άρθρον ΤΙιοΙΗ έν : Κ.Ε VI Α 1 ( 1936) 351 κέξ. — Φίλων 
ό Βύβλιος λέγει περί τοϋ Σαγχουνιάθωνος παρ’ Εύσ. εύαγγ. προπαρ. I 9, 24 ( = Όΐε 

£Πεε5Ϊ3ο50η ο5π3ίΗο5εη δοΙιπίΐΒίεΙΙεΓ άετ ετδίεη άτεί ΐΗ^τΙιαπάετίε I [ 1954 ] 

40 κέξ. Μγ35) = ΡΗΟ III ( 1849) 5635 κέξ.: Ρ5Π. Βγ51. ίτ. 1, 4 = Ρ Οτ. Ηίδί. 
III Ο 2 ( 1958 ) 804 : 790. Ρ5Π. ν. Βγ51. Ρ 1, οτι ούτος άνήρ πολυμαθής καί πολυ- 

πράγμων γενόμενος καί πόθων, δπως μάθτ), πώς έξ αρχής τά πάντα συνέστησαν, 

ιδιαιτέραν φροντίδα έπεδείξατο περί την έρευναν των συγγραφών τοΰ Τααυτου γινώ- 

σκων, δτι έκ πάντων, οΐτινες είδον τό φώς τοϋ ήλιου, πρώτος ό Τάαυτος ήτο ό τών 
γραμμάτων την είίρεσιν έπινοήσας καί ό αρχήν ποιησάμενος τής γραφής υπομνημά¬ 

των κρηπίδα ουτω βαλόμενος τοϋ λόγου. Τον Τάαυτον τοϋτον οί Αιγύπτιοι μεν 
«Θωύθ», οί Άλεξανδρεις δέ «Θώθ», οί "Ελληνες δέ «Έρμήν» έκάλεσαν. Πρβλ. 

έτι σχετικώς αύτ. 10, 14 ( — αύτ., σ. 46, 10 κέξ. ) = αύτ.,ρ. 567α: {γ. 2,11* 10, 43 

( = αύτ., σ. 51, 16 κέξ. ) = αύτ., ρ. 5705: ίτ. ο' 10,45 κέξ. ( —αύτ.,σ. 52 κέξ. ) = 

αύτ., ρ. 5715 κέξ.' Οΐε. άε η»1. άεοτ. III 22, 56: ...ςμιίηίαδ, ςμιεπι εοΐυηί: Ρ5ε- 

ηε^ΐίπε, ηαΐ Ατ^απι άΐεΐίιΐΓ ίη1.6ΓεαιΪ336 ο5 εαπιηιιε ε&ιΐδ&ηι Αε^γρίιιιη ρτοίιι- 

§·Ϊ58ε δίηιιε Αββγρίπβ Ιε^εε ε£ 1ίΐΙετ&8 ΐτ^άίάΐδδε : 5υηε Αε^γρίϋ ΤΗεγί &ρρε1- 

1&η£ εοάειπηαε ηοηιίπε &πηΐ ρηιηιΐδ ηιεηδίδ 3ρυά εοδ νοε&ΙιΐΓ. Πρβλ. ΑΙλ. περί 
ζφων XII 4. 

2 Περί τοΰ «Εύημέρου» πρβλ. προχείρως Ρ. ^οο5γ, άρθρον Ευεπιετοδ 
νοη Μβδδεηε έν : Κ.Ε VI 1 ( 1902 ) 952 κέξ. — \ν. ν. Ο 5 γ ΐ 3 ί - \¥. 3 ο 5 πι ί ά - 
Ο. ΒΙάΡΙί η, έ.ά., II 1 ( 1920δ ) 231 κέξ. — 299. 618. Ό Εύήμερος έγραψε μεταξύ 
άλλων καί τό περίφημον εκείνο έργον, οπερ έπεγράφετο : « Ιερά αναγραφή », έν φ, 

ώς εξάγεται έκ τών διασωθέντων ήμΐν ολίγων αποσπασμάτων αύτοΰ, ήρμήνευεν δ 

Έλλην ούτος φιλόσοφος καί ιστορικός τοΰ 4ου π.Χ. αί. εντελώς όρθολογιστικώς την 
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νήτφ λογισμώ τοΰ δοξομανοϋς Ιουδαίου τών ίλληνιστιχών χρόνων οΰχΐ 

δυσχεοής ήτο ή συγχρητιστιχή Αναχώνευσις Έλληνος τίνος ηρωος, του ου 

σαίου' μετ’ Αιγυπτίου τινός θεού, τοϋ Έρμου-Θώθ, προς συγκρότησήν της 

σεπτής προσωπικότητος τοϋ μεγάλου καί θεοπνεΰστου νομοθετου του περιου¬ 

σίου λαού τών ΕβραίωνΈν σχέσει πρός τήν ΰπόθεσιν ταυτην της παρα 

τοίς ΐερεϋσι έκ μέρους τοϋ Μωυσέως διδασκαλίας τών ίερων γραμμάτων θα 

ήδύνατό τες, όπως Ιπαγάγηται Ινταϋ&α πρός σόγκρισιν και παραβολήν πλη¬ 

θώραν αρχαίων περί «εύρετάς» τής γραφής παραδόσεων . Εν τη περιοχή 

ταότη Αμφισβητεί οίίτως δ Μωυσής τό ήψηλόν Αξίωμα ένδοξου πρωτεία; 

ου μόνον πρός θεού; ή ήρωας τής Ελλάδος ή πρός τον Ορφεα και τον 

Έλληνα Μουσαίον1 εϊδιχώτερον, Αλλά καί προς τον Θωθ προ παντός και 

τήν *Ισιν, ήτοι πρός Αιγυπτίους θεοΰς 5. Κατά λίαν εναργή και απτόν τρό¬ 

πον έχομεν όντως ένταΰθα ενώπιον ήμών τήν εικόνα του « θεανθρώπου », 

ιού «νέου Έρμου» ούτως είπεΐν, όμοϋ βεβαίως μετά των ιδιορρύθμων εκεί 

νων χρωμάτων γνήσιας τίνος έλληνικής χαράς καί ίπερηφανίας επι τη « ευ¬ 

στοχώ » Ιτυμολογική διασαφήσει τοϋ θείου όνόματος. Εσωτερική τις συγγέ¬ 

νεια καί συνάφεια μετά τού έργου τοϋ Έκαταίου, ως τούτο εν πολλοις παρα- 

δίδεται ήμΐν ΰπό τοϋ Διοδώρου, Ανακύπτει ενταύθα προ των οφθαλμών 

ήμών λίαν εύκρινώς καί σαφώς. Παρά Διοδώρφ* Αναγινωσκομεν, οτι υπο 

,οϋ Όσίριδος δ Έρμης μάλιστα πάντων Ιτιμδτο, διότι δ θεός ουτος κυρίως 

ήτο πεπροικισμένος ήπ1 έξόχου εϋφυίας καί δεξιότητας προς έπινοιαν πάντων 

έκείνων, Ατινα δύνανται, δπως ωφελήσωσι τον κοινόν βιον. Υπο του Ερμου 

πρώτον διηρθρώθη ή κοινή διάλεκτος καί πολλά τών ανωνύμων ετυχον 

προσηγορίας. Ουτος εδρε τά γράμματα καί διέταξε τά περί τας τιμάς των θεών 

καί τά περί τάς θυσίας. Ό Έρμης έγένετο πρώτος παρατηρητής της ταξεως 

τών άστρων καί τής Αρμονίας τών φθόγγων καί τής φυσεως. Ουτος ευρε 

τάς παλαίστρας καί οδτος πάλιν Ιπεμελήθη τής εύρυθμίας και της περί το 

γένεσιν τών θεών, οίτ.νίς ποτέ ούδέν άλλο ήσαν ή άνθ0ο)»οι έξοχοι κολλάς τή άνθοω- 

πότητι ποοσενεγκόντες υπηρεσίας. , « . 
1 Περί θεοτήτων τής Αίγύπτου θεωρούμενων ύπ’ ανθρωπινην μορφήν και παρ - 

στάσιν πολλά εκτίθεται ήμΐν ό Η. Κ ε ε 3, Όετ ΟδΜα&ΛτΛ* ι® *Μ*α 
Εοίρζΐε 1941 (-ΜΐΠεΠηη^η άετ νοτάβΓωΪΛίΐβοΙι - αεγρ!:ΐδθ5εη Οβ8β1ΐ8θ5&ίΙ. 

45 Γπηβλ^ΡΓ. ΟοΓηβείίί, Ό&δ Αΐρ5α5ε1 ίη Μγ3ΐΐ5 ηηάΜ3δΐε. Εείρζΐβ - 

ΒετΜη 1922 < = Στοιχεία, δίηάΐεα ζπγ Οε3θ5ίο51ε άεδ ^ηΙΐ5εη \νε1ΐ5ι1άε3 τχηά 

άεΓ §πεο5ΐ3θ5εη λνίδδεπδεΡαίΙ:. 7,), σ. 2 κέξ. . , 
« Πρβλ. ΟγΡ5. £γ. ( 1922 ), ρ. 37 : ίεβί. 123- Ρτ. Τ> ο γ η 3 ε ι ί ί, ε·α., σ. 8 κεξ. 
* Πρβλ. ΟγΡ5. !γ. ( 1922 ), ρ. 51: ίββΐ. 172· Ργ. ΌοΓηδειίί, ε.α., σ. 8. 

5 Ποβλ. Ργ. ΟοΓΠδεΐίί, αύτ., σ. 3. 7 κέξ. 
6 Διόδ. I 15 κέξ. ( = Ρ Ογ. Ηίβί. ΙΠ Α [ 19542 ] 25 κέξ.: 264. Ηε5&1. ν. 

Α5ά. Ρ 25). 
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σώμα πρεπούσης πλάσεως. Καί λύραν νευρίνην έποίησεν ομοίως ο Έρμης, 

τρίχορδον, μιμησάμενος Ιν τφ έαγφ τούτφ τάς ώρας του ενιαυτού, εφ’ όσον 

τρεις ύπεστήσατο φθόγγους, όξύν τε δηλαδή καί βαρύν καί μέσον, ήτοι οξύν 

μεν από του θέρους, βαρύν δέ από του χειμώνος καί μέσον τέλος από τού 

εαρος. Καί τούς Έλληνας έδίδαξεν οΰτος τά περί την ερμηνείαν, ού ένεκα 

«Ερμής» ύπ5 αύτών ωνομάσθη. Καί τής ελαίας τό φυτόν αύτός όμοίως 

ευρεν, ουχι δε ή ’Αθηνά, ώς οι Έλληνες λέγουσιν. Παρά Διοδώρφ πάλιν 

άναγινώσκομεν αλλαχού μέν’, δτι οϊ Αιγύπτιοι ίερεΐς εύρετήν των παιδειών 

καί των τεχνών έμυθολόγουν τόν Έρμήν, αλλαχού δέ2, δτι ή Πσις καί ό 

Ερμής καί τελετάς κατέδειξαν καί πολλά μυστικώς είσηγήσαντο μεγαλύνοντες 
τού^θεού Όσίριδος την δΰναμιν. Περί τής θεάς ’Ίσιδος λέγει 6 Πλούταρ¬ 

χος8, δτι ταύτην πολλοί μέν τού Έρμου, πολλοί δέ τού Προμηθέως, έθεώ- 

ρουν θυγατέρα, ών τόν Προμηθέα μέν σοφίας καί προνοίας, τόν Έρμήν δέ 

γραμματικής καί μουσικής, εύρετήν ενόμιζον. Διά τούτο καί τών εν Έρμοΰ 

πολει ευρισκομένων Μουσών τήν προτέραν « ΤΙσιν » άμα καί « Δικαιοσύνην » 

εκαλουν, επειδή σοφή ή το καί εδείκνυε τά θεία «τοΐς αληθώς καί δικαίως 

ιεραφόροις καί ίεραποστόλοις προσαγορευομένοις ». «Έρμης» καί«Προμη- 

θεύς» είναι ενταύθα δνόματα τού λογίου θεού, τού θεού τού πνευματικού 

φωτός, τού θεού τής σοφίας καί τών γραμμάτων Θώθ. Κλήμης 6 ’Αλεξαν- 

δρευς ποιείται λόγον περί τού Αιγυπτίου Έρμου4 ως περί συγγραφέως 

βιβλίων περιεχόντων ύμνους θεών, «Ικλογΐσμόν» βασιλικού βίου, ερμηνείαν 
της κινήσεως τών αστέρων κ.ού.κ.5 Ό Θώθ ήτο ο «βιβλιογράφος τού 

μεγάλου κύκλου τών έννέα θεών»6. Πάσας τάς ύψηλάς ταύτας λειτουργίας 

του Ερμού - Θώθ προσγράφει νΰν ο φιλόδοξος Ιουδαίος Άρτάπανος τώ 

έπιφανεΐ προγόνφ αύτού Μωυσεΐ. Ής α! ίεραί γραφαί τών Αιγυπτίων ομού 

τε καί κεχωρισμένως θεωρούμενοι προσγράφονται τφ Έρμη - Θώθ ώς θεό- 

πνευστα^εργα αυτου, ούτω καί ή «Πεντάτευχος», τό αρχικόν καί βασικόν 

τμήμα τής Αγίας Γραφής, αποτελεί έργον τού Μωυσέως. 'Ως ό Έρμης- 

1 Διόδ. I 43, 6 ( = αύτ., σ. 31). 

οα ο^ Δ,1θδ’ 1 2°’ 6 ^ =αύτ-> σ· 26 )· Ό Αριστόξενος παρά Στοβ. έκλ. I (1884 ) 

20, 8 κεξ. ΛναοΗ51υυί1ι = ΡΗΟ II ( 1848) 289: Απβίοχ. Τατεηί. ίν. 81 λέγει ότι 
την περί τους αριθμούς πραγματείαν έθεώρουν οί Αιγύπτιοι εύρημα τού Έρμοΰ δν 
« Θωθ » εκαλουν. ’ 

3 Πλούτ. περί Ίσ. καί Όσ. 3 ( = ήθ. ρ. 352α κεξ.). 

1 Κλήμ. Αλεξ. στρωμ. VI 4, 3δ, 3 ( = Όίε §πεε!ιϊδοϊιεη οίιπδίΙίοΗεη δοΗπίί;- 

®ίβ11βΓ άθΓ ΟΓδίεη άτεί ^ΗΛυηάβίίβ II [ 1906) 448 κεξ. δίϋΐαϋη ). 

, _ 5 “ε0'ι '1σ· ζαί '°α· 61 ( = ’Ί». Ρ· 376 £)■ Ίαμβλ. πβρί μνατ. 8, 1 
( μ- 260 κεξ. Ρ&Γίδβγ [ 1857 ) )· Κ. Γ ο ρ 5 ί η <?, ε.ά., I (1849 ) 40. 

„ Πρβλ. Η. Βπιφδείι, ΟεοβΓβρΙιΐδοΙιβ Ιπεούπΐίεη, I ( 1857 ) 220. ΙΙρβλ. 
ετι Κ. Κείίζεηδίείη, Ροΐπιαπάτεδ, σ. 182. 
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Θώθ «ερμηνευτής» τών θεών είναι, ούτως είναι καί ο Μωυσής «ερμηνευ¬ 

τής» τής θείας βουλήσεως1. “Ο τε Θώθ καί ό Μωυσής είναι διδάσκαλοι τής 

δικαιοσύνης1 άμφότεροι είναι νομοθέται 2. “Ολίγον ανωτέρω παρ’ ’Αρταπάνφ 

εΐδομεν τόν Μωυσέα υπό τήν λειτουργίαν τού διδασκάλου τών Ελλήνων σο¬ 

φών, οΐτινες όμως κατά τάς πληροφορίας τής ελληνικής ιστορίας καί γραμμα¬ 

τείας έδιδάσκοντο εκάστοτε τήν σοφίαν αύτών παρά τών ιερέων τής Ηλιουπό¬ 

λεως κατά τάς συχνάς επισκέψεις τής χώρας αύτών. Νΰν επιτελεΐ ο Μωυσής 

έργα, άτινα έπετέλεσάν ποτέ μεγάλοι Αιγύπτιοι σοφοί, οΐτινες διά τας υπ αυ¬ 

τών τή άνθρωπότητι προσενεχθείσας μεγάλος ύπηρεσίας έθεοποιήθησαν μετά 

θάνατον. *Η εις νομούς διαίρεσις τής Αίγυπτου, ήν ένήργησέ ποτέ ο Σεσόω- 

σις, ή λατρεία τών πολλών θεών, ήν συνέστησαν οΐ ιερείς τής Αίγυπτου, ή εύ* 

ρεσις τής γραφής, ήτις ύπήρξεν έργον τού Θώθ, κ.ού.κ. ουδέν άλλο ησαν ή 

ύπερφυά κατορθώματα τού Μωυσέως.Ό πατριάρχης ούτος τού ιουδαϊκού λαού 

κοσμείται υπό τού ’Αρταπάνου, εμβριθούς αναντίρρητος γνώστου τής ίστο- 

1 Πρβλ. Έξόδ. 4, 12 κεξ.; « ...καί εγώ ανοίξω τό στόμα σου καί συμβιβάσω σε, 
δ μέλλεις λαλήσαι... »* 20, 19: « ...λάλησον σύ ήμΐν καί μή λαλείτω πρός ημάς ό 
Θεός,... ». Έν τφ παπύρφ ] 395 τής πόλεως Βεϊόεη, δν έξέδωκε ό Α. ϋ ί ε ί ε- 

Γ ί ς Ια, Α5Γ3Χ&8. δίιιάίεπ ζατ Κείΐ^ΐοηδβεδ^ΐεΐιίε άεδ ερέίίεπι ΑΙΐετΙαυίδ. Πείρ- 

ζ\% 1891 ( = Ρεδίδοίιπίί: Ηει-ηα&ηη ϋ δ ε η ε γ ζην Ρεΐβτ δεΐηετ 25]ά)ιτίίζβη 

ΒεΙαΓίΜίίβΙίβΐΙ: 3η άετ Βοηηετ υηϊνεΓδίίάΙ <33Γ£εΙ)Γ3ε1θ νοιη Μαδδίδοΐι - ρΗΠοΙο- 

βΐδείιεη νετβίη ζη Βοηη ), σ. 154 κεξ., 167 κεξ. έχομεν ιστορίαν τινά τής δημιουρ¬ 

γίας του κόσμου μετά καθαρώς αιγυπτιακού χαρακτήρος υπό τό δνομα τοΰ Μωυσέως 

ώς συγγραφέως. 
2 Σχετικώς έγένετο ανωτέρω σύντομος λόγος. Κατα τήν αρχαιότητα ήρκει ή 

ΰπαρξις μικρών τινων μόνον σημείων έπαφής πρός συναγωγήν επί τό αυτό καί συν¬ 

δυασμόν δύο διαφόρων κύκλων μύθων και παραδόσεων. Παρα ταΰτα εις τήν άναχω- 

νευσιν τοΰ Έρμοΰ - Θώθ μετά τοΰ Μωυσέως συνετέλεσε καί γλωσσική τις τών ονο¬ 

μάτων συγγένεια καί παρερμηνεία τούτων υπό τοΰ Άρταπάνου. Ή παρά Συγκελλφ 
έν: 05ΗΒ I (1829 ) 117, 17 καί ρ. 233, 3 ΌΐηόοΓίίηδ άπαντώσα λέξις: « Τέθμω- 

σις » ώς δεύτερον δνομα τοΰ βασίλευες Άμώσιος δηλοΰσα τόν « υιόν τοΰ Ασήθ » ήτο 
πιθανώτατα τφ Άρταπάνφ γνωστή καί δή καί υπό τόν τύπον ίσως: «Θώθμωσις»· 

•Υπό τό ονομα τοΰτο άνεγνώριζεν ό Άρτάπανος ούχί τόν « υιόν τοΰ Θώθ », ήν σημα¬ 

σίαν έτυμολογικώς ή λέξις αΰτη πράγματι έχει, άλλα τό διφυές δνομα τοΰ διφυούς 
Μωυσέως : « Θώθ - Μωσής » ή επί τό όρθότερον τήν ταυτότητα Θώθ καί Μωυσέως. 

'Ως πρωταρχικόν τύπον άλλως τε τού βιβλικού ονόματος του « Μωυσέως > θεωρεί ό 
Η. Ετναίά, ε.ά., I (18643 ) 559 τό « Τώτμωσις » (Τοίηιοδε). Πρβλ. Ο. Ρα τ- 

ί 1ι 6 γ, έ. ά., σ. 117 έν λ. : Τβίΐιηιοδίδ. ”Η αιγυπτιακή λέξις: « σις » έχει απλώς τήν 
έννοιαν τοΰ «παιδός >, τοΰ «τέκνου», τοΰ * υί,οΰ». Πολλοί Φαραώ εκαλούντο· 

«Άμασις», « Άμωσις > ή «Τώτμωσις» κ.ού.κ. Τό τελευταϊον τών ονομάτων τού¬ 

των έφερε καί επιφανής άγαλματοποιός, οϋτινος έτι σήμερον έν ολφ τα κόσμω θαυ¬ 

μάζονται τά υπέροχα έργα, μάλιστα δέ ή άσυγκρίτως ωραία κεφαλή τής βασιλίσσης 

τής Αίγυπτου ΝοίΓβΐείε* πρβλ. σχετικώς Η. 3 ο Η ά ί 6 γ - λ¥. Α η ά ν 3 β, 05β Κτιηβΐ: 

άεδ ΑΚεη Οπεηίδ. ΒεΓίΐη 1925 (= ΡΓθργ1&εη - Κηηδ1§εδθ1ιίεί:ίε. II), σ. 336. 
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ρίας και του πολιτισμοί) Ελλήνων τε καί Αιγυπτίων, διά των πτερών αετών, 

οίτινες διέσχισαν ποτέ περιλάμπρως γην και θαλάσσας υπέρτερου τίνος πνευ¬ 

ματικοί και κοινωνικού βίου από τής Θράκης καί του Όλυμπου μέχρι τών 

Θηβών τής Αίγυπτου καί τών νοτιωτάτων πηγών του ιερού Νείλου. Έν συνε¬ 

χείς οφείλει ό Μωυσής, δπως καταστή ό εισηγητής τής θεοποιήσεως καί τής 

λατρείας ζφων, εργον τούτο πάλιν άρχαΐον τών σοφών ιερέων τής Ηλιουπόλεως. 

Έν τφ ανωτέρω καταγραφέντι τμήματι τής εν λόγφ παραγράφου του 

τρίτου αποσπάσματος του Άρταπάνου έχομεν κυρίως πέντε απαρεμφατικός 

προτάσεις, τάσδε : 1. «ετι δέ την πόλιν εις λς-' νομούς διελεΐν»- 2. «καί 

έ.κάστφ τών νομών άποτάξαι τον θεόν σεφθήσεσθαι»1 3. « τά τε ιερά γράμ¬ 

ματα τοΐς ίερεΰσι (εο. άποτάξαι)»1 4. «είναι δέ καί αίλουρους καί κΰνας 

καί ΐβεις» καί 5. « άπονεΐμαι δέ καί τοΐς ίερεύσιν έξαίρετον χώραν». Περί 

τών τριών πρώτων τών απαρεμφατικών τούτων προτάσεων εγένετο ήδη ανω¬ 

τέρω εκτενής λόγος. Τό τε « διελεΐν » τής ύπ’ άριθ. 1 απαρεμφατικής προτά- 

σεως καί τό «άποτάξαι» τών δύο ακολούθων άπαπεμφατικών προτάσεων 

{επί τής δευτέρας τούτων νοείται τούτο) εξαρτώνται έν θέσει άντικειμένου 

έκ τού «φησί» τής φράσεως: «“Αρτάπανός φησιν». Έφ* δσον αύται 

συνάπτονται προς άλλήλας διά συμπλεκτικών συνδέσμων, ούδαμώς επι¬ 

τρέπεται, δπως χωρίσωμεν ταύτας άλλήλων διά κομμάτων τιθέμενων μετά 

τό «διελεΐν» καί τό « σεφθήσεσθαι» (δπερ εξαρτάται βεβαίως ούχΐ έκ τού 

«φησίν», άλλ’ εκ τού «άποτάξαι» έν θέσει αντικειμένου αυτού). Παρά 

ταύτα πλήν τού ΚΓθΐιάεηίΙίΕΐ καί τού Μταδ πάντες οί λοιποί έκδόται τού 

κειμένου τίθενται τά κόμματα ταύτα- ύ Ηοΐηίοΐιεη τίθεται κόμμα μετά τό 

«σεφθήσεσθαι» μόνον. Διά τούτου δηλούσιν οΰτοι, δτι ούδαμώς κατενόη- 

σαν τό αληθές περιεχόμενον τού χωρίου. Έν τή τετάρτη τών έν λόγφ άπαρεμ- 

φατικών προτάσεων λέγεται, ώς ήδη άνωτέρω έσημειώθη, οτι ό Μωυσής 

άπέταξεν εκάστορ νομφ καί τήν άφιέρωσιν τοΐς θεοΐς αίλουρων τε καί κυνών 

καί ΐβεων : «είναι δέ καί αίλουρους καί κύνας καί ΐβεις». Εις τήν διαλεύ- 

κανσιν τού σημείου τούτου χιορούμεν νύν, έν φ γίνεται λόγος περί τού παρα¬ 

δόξου εκείνου παρά τοΐς Αίγυπτίοις εθίμου τής λατρείας τών ζερών. "Απο¬ 

τελεί όντως ζήτημα δεόμενον ιδίας τίνος άναλύσεως καί έρεύνης ή ύπόθεσις 

αύτη, έν ή έμφανίζεται ήμΐν ό Μιουσής καθορίζων εκάστφ νομφ τό καθήκον 

σεβασμού καί λατρείας ώρισμένων ζφων καί περιβάλλων ούτω ταύτα δι” ιερα¬ 

τικού γοήτρου χορηγούντος αύτοΐς κύρος μεΐζον τού κύρους τών νόμων. 

Τοιοΰτόν τι έγχείρημα είναι όντως άσύμφωνον προς τάς θρησκευτικός άρχάς 

καί πεποιθήσεις τών "Ιουδαίων. 

Έν πρώτοις παρατηρώ, δτι τό άπαρέμφατον τής προτάσεως ταύτης : 

«είναι» εξαρτάται έκ τού «άποτάξαι» τής δευτέρας άπαρεμφατικής προτά¬ 

σεως κατεχον θεσιν αντικείμενου αυτόν. Διαφέρει η απαρεμφατική αυτή 

πρότασις τής δευτέρας καί τρίτης, αΐτινες διά τού «άποτάξαι» έκφέρονται, 
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Ιν ώρισμένοις σημείοις. Έν τη πρώτη τών προτάσεων τούτων το αποτα- 

ξαι» εφ' ου πάντοτε νοείται ως υποκείμενον: «™ν Μωνσον», συντασσε- 2 ώςεΐδομεν, μετά δύο άντιχειμένων. άμεσου τε (κατ αιτιατικήν; «τον 

θεόν ») καί έμμεσου (χατά δοτικήν : «εχάστφ τών νομών»), χαι ενός απ 

ρεμφάτου τού σκοπού («σεφθήσεσθαι»). "Αν το απαρεμφατον τούτο θεω- 

οήσωμεν ως άμεσον έν θέσει άντιχειμένου συμπλήρωμα τον «αποταξα , 

X τό «άποτάξαι» τούτο συντάσσεται έν τη έν λόγφ π0οτασει_ μετά του 
μνημονευθέντος έμμέσου χατά δοτικήν άντιχειμένου χα. μετά του « σεφθη_ 

ΧΓΐ;άμεσου άντιχειμένου, έφ’ οΰ πλέον ρήματος δντος Κρητικού 

μεταβατικού νοείται ώς υποκείμενον μέν λόΥΦ Ιτεροπροσωπίαςκατ «Ιχ ια¬ 

χήν τό «έκαστον τών νομών», ώς άντιχείμενον δε το «τον θεάν» Εν ύ 

δίτέρα τών Ιν λόγφ άπαρεμφατ.χών προτάσεων το νοουμενον «αποταξαι», 

συντάσσεται μετά δύο πάλιν άντιχειμένων, αμέσου τε (κατ’ «)«<*«* 

Ιερά γράμματα» ) χαί έμμέσου (χατά δοτιχήν: << τοΐς ίερεύσιν »). Εν τη 

τούτη τέλος άχολουθούοη άπαρεμφατιχη προτασει συντασσεται το ν μ 

«άποτάξαι» μετά τού «είναι» ώς άμέσου άντιχειμένου αυτου. Εν τη προ 

τάσει τούτη κατ’ άντίθεσιν πρός τάς δύο προηγουμένας εχομεν μονον εν χ 

τού νοούμενου άπαρεμφάτου : «άποτάξαι » έξαρτώμενον άντιχείμενον Ρ 

εχφέοεται δι’ άπαρεμφάτου ρήματος άμεταβάτου, του υπαρκτικού «είναι» 

δηλονότι. Μετά τού άπαρεμφάτου τούτου ώς άμεταβάτου ^νον υποκείμενα 

πλέον συνάπτονται Ικφερόμενα λόγΦ Ιχεροπροσωπιας χατ αΙτ,α««* »« 

συνδεόμενα πρός αλληλα διά τού συμπλεκτικού συνδέσμου. «« ■ 

αίλουρους χαί χύνας και ΐβεις». Λέγεται λοιπον νταυθα απλώς δτι ο Μωυ 

σής καθώρισεν, δπως ύπάρχωσί που αίλουροι και κυνες και ΐβεις. Ο τοπος, 

νΧΙ ξζοα%;ύτα δφείλουσιν, δπως ύπάρχωσι, νοείται δι 

προσδιορισμού: « εν έχάστφ νομφ». Έν τη προτάσει ταυτη^ ουδενος ποιη 

,ιχού αιτίου γίνεται ρητή μνεία' παρασιωπάται ομοίως και ο σχοπος της ν 

Ικάστφ νομώ Χρξεως τών ζφων τούτων. Τό σημεΐον τούτο της 

σεως ζώων ούχΐ διά τίνος ιδιαιτέρας δράσεως του Μωυσεως ή των νομαρ 

χών, αλλά διά" κυρώσεως ούτως είπεΐν καταστασειος η η εαυτ^’ Τ™ 

ΪΧς είναι άξιον ιδιαιτέρας προσοχής προς ασφαλή "Τ,Μω ή? 

νείαν τού παοαδόΕου φαινομένου, δτι δ πατριάρχης των Εβραίων Μωυσής 

εμφανίζεται ήμΐν ένταϋ&α διά τής γραφίδος Ιουδαίου λογιου, ενθουσιώδους 

ΓνΓτιρρήτως ζηλωτού τού Ιεχωβά, ώς εισηγητής έν Αίγύπτφ της λατρείας 

'Ο Αιόδωοος' ποιείται Ιχτενή λόγον περί τής παρ’ Αίγυπτίοις υπαρχού- 

σης λατρείας ταύτηί τών ζφων ώς τίνος σπουδαιότατου κεφαλαίου της λα 

χρείας έν γένει τού λαού τούτου. 'Ο ιστορικός οΰτος περιγράφει τον χαρα- 

1 Διόδ. I 83 κέξ. 
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χτήρα έκαστου των εν Αίγύπτφ λατρευομένων ζφων και παρέχει ήμίν συγ¬ 

χρόνως και τον λόγον καί τήν αιτίαν της λατρείας ταύτης. Ενταύθα εκ της 

οικείας εκθέσεως επάγομαι τά τμήματα έκεινα μόνον, έν οίς γίνεται λόγος 

τούτο μέν γενικώς περί τής έν Αίγύπτφ λατρείας των ζώων, τούτο δέ είδικώ- 

τερον περί τής εν τή χωρςι ταυτη λατρείας των αίλουρων, των κυνών καί των 

φεων, περί ων ποιείται λόγον ο Άρτάπανος έν τή έν λόγφ περικοπή αύτου, 

και περαιτέρω περί του ’Άπιος, περί ου ποιείται πάλιν λόγον ο Ιουδαίος 

ουτος λόγιος κατωτέρω έν Γ 12. Παράδοξον καί ζητήσεως ά&ιον έθεωρεΐτο 

πάντοτε κατά τον Διόδωρον τό έν Αίγύπτφ επικρατούν θρησκευτικόν έθιμον 

της αφιερώσεως καί λατρείας των ζφων πολλών τε άλλων καί αίλουρων καί 

κυνων και ιβεων καί του ’Άπιος. Έκάστφ γένει των σεβασμού τυγχανόντων 

ζφων αφιεροΰτο χώρα φέρουσα πρόσοδον αρκούσαν εις έπιμέλειαν καί τρο¬ 

φήν αυτών. Διά των χρημάτων πάλιν, άτινα εύσεβείς Αιγύπτιοι ύπό τύπον 

αφιερώματος επι τή σωτηρίςι έκ νόσου, τίνος τών τέκνων αυτών παρέδιδον 

τοις επιμελομένοις τών ιερών ζφων, ηγοράζετο ή κατάλληλος έκάστφ εΐδει 

τροφή. Τοΐς αίλοΰροις παρετίθεσαν οΰτοι άρτους καταθρυπτοντες αυτούς εις 

γαλα καί κράζοντες είτα τά ζφα ταύτα1 εσίπζον ομοίως ταύτα δι’ ωμών 

ιχθύων έκτου Νείλου κατατέμνοντες αυτούς καταλλήλως. Ούδαμώς ήσχύ- 

νοντο οί Αιγύπτιοι προσκυνούντες καί τιμώντες ώρισμένα εϊδη ζφων. Όσά- 

κ^ απε^νϊ1σ*ε ζφόν τι ιερόν, κατακαλΰπτοντες αυτό διά σινδόνος καί πλήτ- 

τοντες τα στήθη^μετ’ οίμωγών έ'φερον αυτό οί Αιγύπτιοι εις τον τόπον τών 

ταριχειών εκεί ήλείφετο τό νεκρόν σώμα διά ρητίνης έκ κέδρου καί διά 

πάντων εκείνων, άτινα ήδύναντο, όπως παρέχωσιν αύτφ ευωδίαν καί καθι¬ 

στώ σι ν αυτό πολυχρόνιον είτα εθάπτετο τούτο έν ίεραΐς θήκαις. Πας, δστις 

ζφον τι ιερόν εκών εφόνευεν, ετιμωρεΐτο διά θανάτου, προκειμένου δμως 

περί αίλουρου ή ΐβεως έτιμωρεΐτο διά θανάτου πας, δστις έφόνευε ταύτα είτε 

εκων είτε άκων1 συντρέχοντες οί όχλοι έφόνευον αύτόν οίκτρώς άνευ κρίσεώς 

τίνος οιασδήποτε· ένεκα τούτου οί τοιούτόν τι ζφον νεκρόν ϊδόντες άπεμα- 

κρυνοντο έκειθεν ταχέως καί έβόων δδυρόμενοι καί διά πολλών βεβαιούντες, 

οτι νεκρόν αύτό εύρον. Τόσον πολύ έσέβοντο καί έτίμων τά ζφα ταύτα οί 

Αιγύπτιοι, ώστε, καθ’ δν χρόνον ο βασιλεύς τής Αίγύπτου Πτολεμαίος 6 

αυλή της ουχι είσέτι « φίλος » ύπό τών Ρωμαίων προσηγορεύετο \ οί δέ όχλοι 

δια παντός τρόπου εσπούδαζον, όπως παντοειδή εύνοιαν επιδεικνύωσιν έναντι 

των εξ^ Ιταλίας έν Αίγύπτφ παρεπιδημούντο^ καί μηδεμίαν αφορμήν εγκλή¬ 

ματος η πολέμου δώσωσιν, άποκτείναντος Ρωμαίου τινός αίλουρον συνδρα- 

μον το πλήθος έπί τήν οίκίαν αυτού ετιμωρήσατο αύτόν δεινώς, εί καί ούτος 

1 °*τθς 5^π·Χ·, τό π^τον έ'λαβε κατά σύστασιν τοΰ Καίσαρος τον τίτλον 
του < φίλου, των Ρωμαίων. Πρβλ. προχείρως Η. V ο 11ε πια π η, άρθρον Ρφίβ- 

3103 ΧΙΓ· Τΐ1605 Ρί5ΐΙ°Ρ^ογ... Αα1εΐε5 ( 33 ) έν ; ΚΕ XXIII 2 (1959) 1751 κέξ 
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άκουσίως έπραξε τούτο1 ούτε οί ύπό τού βασιλέως πεμφθέντες άρχοντες ούτε 

ο κοινός από τής Ρώμης φόβος ΐσχυσαν, δπως άνακόψωσι τήν φοβέραν καί 

άδυσώπητον οργήν τού πλήθους. Έν ή οικία έτελεύτα κύων τις,^έξυρώνιο 

πάντες οί ένοικοι δλον τό σώμα καί έπένθουν1 ούδεμίαν χρήσιν έποιούντο 

οίνου ή σίτου ή άλλου τινός τών προς τον βίον αναγκαίων, εΐ τούτο έτύγχανε 

κείμενον εν τφ οϊκήματι, έν φ ιερόν τι ζφον άπεθανεν. Καί ει τυχαίως ευρί- 

σκοντο οί Αιγύπτιοι στρατευόμενοι έν ξένη τινί χώρφ, λυτρούμενοι τούς 

αΐλούρους καί τούς ίέρακας κατήγον είς Αίγυπτον καί έν τή περιστάσει 

έκείνη έτι, καθ’ ήν έστερούντο ιών αναγκαίων χρημάτων προς επιστροφήν 

εις τήν πατρίδα. Παντοειδής καί πολυτελέστατη ήτο τών ιερών ζφων ή 

θεραπεία έν Αίγύπτφ. Μετ’ ιδιαιτέρων τιμών εθάπτετο δ ιερός ταύρος Ά.πις. 

*Ως αιτίαν τής τιμής τού βοός τούτου έφερον ενιοι μέν τόδε, ότι δηλαδή 

τελευτήσαντος τού Όσίριδος είς τούτον ή ψυχή αυτού μετέστη και είς, τον 

νέον έκάστοτε ’Απιν μετά τον θάνατον τού παλαιού μεθίστατο αύτη\ 

άλλοι δέ τόδε, δτι δηλαδή τελευτήσαντος τού Όσίριδος ύπό τού Τυφώνος 

συναγάγουσά ή Ησις τά μέλη αυτού ένέβαλε ταύτα είς βούν ξυλίνην περιβεβλη- 

μένην διά βύσσινού υφάσματος" διά τούτο καί ή πόλις Βούσιρις έκληθη. 

Τρεις κυρίως αίτίαι τής λατρείας τών ζφων εν Αίγύπτφ εμνημονεύοντο. 

Ή πρώτη τούτων ήτο ήδε: Οί έν αρχή υπάρχοντες θεοί ήσαν ολίγοι1 τούτου 

ενεκα εύχερώς κατίσχυσεν αυτών τό πλήθος τών ανόμων ανθρώπων1 ΐνα δια- 

φΰγωσι τήν ωμότητα αυτών, ώμοιώθησαν οί θεοί ζφοις1 ύστερον όμως κρα- 

τήσαντες ούτοι τού κόσμου, χάριν άποδίδοντες τοις αιτιοις τής σωτήριας 

αύτών, τοις ζφοις δηλονότι, αφιέρωσαν τάς φύσεις αυτών, οίς ποτέ άφω- 

μοιώθησαν ούτοι, καί επέταξαν τοις άνθρώποις, όπως ταύτα ζώντα μέν πολυ- 

τελώς τρέφωσι, θανόντα δέ θάπτωσιν. Ή δεύτερα τών αιτιών τής λατρείας 

τών ζώων έν Αίγύπτο) ήτο ήδε : Επειδή οί Αιγύπτιοι έν πολλαις μαχαις 

ήττήθησαν ύπό τών πλησιοχώρων διά τήν έν τφ στρατοπέδφ έπικρατούσαν 

αταξίαν, έπενόησαν, δπως σύνθημά τι φορώσιν επι τών ταγμάτων. Κατα- 

σκευάσαντες λοιπόν εικόνας τών ζφων εκείνων, άτινα βραδύτερον ως^ ιερά 

έτίμων, καί πήξαντες ταύτας έπί ακοντίων εφόρουν οί ηγεμόνες1 δια τού 

τρόπου τούτου έγνώριζεν έκαστος, είς ήν σύνταξιν ανήκεν. Επειδή ή, διά 

τού μέσου τούτου έπιτευχθεΐσα ευταξία μεγάλως συνεβαλεν εις την νίκην, 

καθώρισαν οί Αιγύπτιοι διά νόμου τήν επιμέλειαν καί τήν τιμήν τών ζφων 

έκείνων, ών τάς εικόνας έπηξαν ποτέ έν τή μάχη έπί ακοντίων. *Ως τςίπίν 

αιτίαν τής λατρείας τών ζφων έφερον οί Αιγύπτιοι τήν ωφέλειαν, ήν έκα¬ 

στον αύτών προσφέρεται τφ κοινφ βίφ τών ανθρώπων. Η θηλεια βούς έρ- 

γάτας τής γής τίκτει καί άροτρια τήν έλαφράν γην. Ό κύων είναι χρήσιμος 

πρός τε τάς θήρας καί προς τήν φυλακήν1 διό τον θεόν ’Άνουβιν παρεισήγον 

1 Πρβλ. Πλουτ. περί Ίσ. καί νΟσ. 20 ( = ήθ. ρ. 359ϊ>)' 29 ( — αύτ., ρ. 362ο κέξ.). 
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οι Αιγύπτιοι κυνός έχοντα κεφαλήν εμφαίνοντες διά τούτου, δτι σωμα- 

τοφυλάς ούτος ήτο των περί τον ’Όσιριν καί την 'Ισιν' ενιοι ελεγον σχετι- 

κώς, οτι οΐ κύνες προηγούντο της ’Ίσιδος, καθ’ δν χρόνον αυτή έζήτει τον 

Οσιριν, καί άπεΐργον τα θηρία καί πάντας εν γένει τούς απαντώντας αύτη’ 

επί πλέον δι’ ώρυγών κατεδείκνυον οι κύνες τη ’Ίσιδι την εύνοιαν αυτών 

καί την προθυμίαν εν τφ έργιρ της άναζητησεως καί εύρέσεως τού Όσίριδος' 

διά τούτο κατά την εορτήν τών «Ίσείων» προεπορεΰοντο κατά την πομπήν 

κύνες, δι’ ού εθίμου άνεκαλεΐτο εις την μνήμην ή παλαιά τού ζφου τούτου 

χάρις. Ό αίλουρος παρέχει σοβαράν βοήθειαν έν τφ άγώνι κατά τών όφεων 

εκείνων, οϊτινες ασπίδες καλούνται καί ών τό δήγμα θανάσιμον είναι, καί 

κατ5 άλλων ετι δηλητηριωδών ερπετών. Έκ τών ορνέων ή ιβις είναι χρησίμη 

εν τφ άγώνι εναντίον τών τε οφεων καί τών ακριδών καί τών καμπών. Ό 

Ηρόδοτος1 λέγει έν σχέσει προς τάς υπό τής ΐβεως παρεχομένας τοίς Αΐγυ- 

πτίοις υπηρεσίας, οτι άμα τφ έαρι ϊπταντο προς την Αίγυπτον εκ τής "Αρα¬ 

βίας πτερωτοί δφεις, αί δέ ϊβεις, αί όρνιθες, άπαντώσαι τούτοις κατά την 

εισβολήν εις την χώραν ταύτην έκώλυον την παρέλευσιν αυτών καί κατέ^ 

κτεινον αύτούς' διά τό έργον τούτο ετιμήθη ή Ιβις υπό τών ΑΙγυπτίων. "Εν 

συνεχείς ποιείται δ 'Ηρόδοτος λόγον περί τού είδους καί σχήματος τού πτη¬ 

νού τούτου. Έν συναφείς προς ταύτα σημειωτέον, δτι ό Διόδωρος ποιείται 

λόγον περί νήσου τίνος τού "Αραβίου κόλπου «"Οφιώδους» καλούμενης2, 

ήτις κατά τούς παλαιούς μέν χρόνους πλήρης ήτο παντοδαπών καί φοβερών 

έρπετών, άφ" ών αύτη έτυχε τής προσηγορίας ταύτης, έν τοις μεταγενεστέ¬ 

ρου χρόνοις όμως δεόντως έξημερώθη υπό τών βασιλέων τής "Αλεξάνδρειάς, 

ώστε ούδέν πλέον τών ζώων τούτων νά ύπάρχη έν αυτή. "Ο Στράβων3, 

άφ" ου πρώτον ποιείται λόγον περί τού σχήματος τής ΐβεως, επάγεται ύστε¬ 

ρον τούς λόγους, δι" ούς αύτη άλλοτε μέν χρησίμη, άλλοτε δε επιβλαβής, 

είναι. Χρησίμη είναι ή ιβις, διότι αύτη εκλέγει καί άναρπάζει παν βλαβερόν 

ζφον καί τά έν τοΐς κρεοπωλείοις καί τοΐς όψοπωλείοις άποκαθάρματα, άχρη¬ 

στος δέ ή επιβλαβής, διότι παμφάγον καί ακάθαρτον πτηνόν είναι καί δυσκό- 

λως εμποδίζεται μακράν τών καθαρών καί τών άλλοτρίων παντός μολυσμού 

πραγμάταϊν4. Καί άλλην τινά αιτίαν τής λατρείας τών ζώων επάγεται δ Διό- 

1 Ήρόδ. II 75, 3. 

2 Διόδ. ΙΠ 39, 4. 

8 Στράβ, XVII 2, 4 ( = ρ. 1179 Α. = ρ. 823 0. = III ( 18521 403 κέξ. Κτ&ηιει-). 
4 Πρβλ. σχετικώς 'Ηροδ. II 46 κέξ.— Πρβλ. έτι Πλουτ. περί Μα. καί Όσ. 72 

( = ήθ·. ρ. 379 κέξ.), ένθα ό έκ Χαιρωνείας φιλόσοφος διασαφεΐ ήμΐν τήν έν λόγφ 
ύπόθεσιν διαφόρως έν πολλοΐς τοΰ Διοδώρου. Ή παράδοσις, λέγει ένταΰθα ό Πλού¬ 

ταρχος, καθ' ήν οΐ θεοί καταληφθέντες υπό δέους πρό τοΰ Τυφώνος μετεμορφώθη- 

σαν εις τά ζώα εκείνα, άτινα λατρεύονται έν Αίγύπτφ, άποκρύπτοντες οΐονεί εαυ¬ 

τούς διά σωμάτων ΐβεων καί κυνών καί ίεράκων αποτελεί τερατείαν καί μυθολογίαν 
άνήκουστον. Όμοιος άπιστον είναι κατά Πλούταρχον τό λεγόμενον, οτι αί ψυχαί 

δωρος1. Καθά τινες ελεγον, πολλάκις επί τών παλαιών βασιλέων άφισταμέ- 

νου τοΰ πλήθους καί έν σύμπνοια συνωμοσίας καί συστάσεις ποιούμενου 

κατά τών ηγουμένων βασιλεύς τις συνέσει διαφέρων διείλετο μέν τήν χώραν 

εις πλείονα μέρη, παρήγγειλε δέ τοις έγχτορίοις καθ’ έκαστον τών μερών 

τούτων, όπως σέβωνται ζφόν τι η όπως μη γευωνται τροφής τίνος, ινα ούτως 

άτε έκαστων τό μέν παρ’ αύτοΤς τιμώμενον σεβόμενων, τών δε παρά τοΐς 

άλλοις αφιερωμένων καταφρονούντων μηδέποτε δύνανται οί κατ’ Αίγυπτον 

οίκούντες, δπως όμονοήσωσιν. Καί τούτο φανερόν ητο εκ τών αποτελεσμά¬ 

των* πάντες οι πλησιόχωροι διεφέροντο προς αλληλους, διότι προσέκοπτον 

ταΐς εκατέρωθεν κατά τών ηθών καί εθίμων αυτών συντελουμεναις παραβα- 

σεσι καί παρανομίαις 2. 

Έλληνες τε καί Ρωμαίοι μετά φρίκης καί αποτροπιασμού ποιούνται 

λόγον περί τού θρησκευτικού τουτου παρα τοΐς Αιγυπτιοις έθους τής λατρείας 

τών ζώων. Αιγυπτίων οί πολλοί, λέγει ο Πλούταρχος3, δια τής θεραπείας 

τών θανόντων, δσαι τούτων άποφεύγουσι τήν φθοράν, έν τοΐς ιεροΐς τουτοις ζφοις 
μόνον διέσφζον τήν παλιγγενεσίαν. Ως πολιτική τοΰ πράγματος αιτία παρείχετο 
ύπ’ άλλων μέν ήδε, δτι δηλαδή ό Όσιρις διανείμας τήν μεγάλην αύτοΰ^στρατιάν είς 
πολλά μέρη έδωκεν έκάστφ τών μερών τούτων σημαίαν φέρουσαν ώς έμβλημα ^τήν 
μορφήν ζώου τινός, δπερ πλέον έγένετο αύτφ Ιερόν καί τίμιον, ύπ* άλλων δέ ήδε, 

δτι δηλαδή οί μετά τον "Οσιριν γενόμενοι βασιλείς επί τφ σκοπφ έκπλήξεως τών 
πολεμίων έπεφαίνοντο τούτοις περιβεβλημένοι χρυσός και αργυρός προτομας τών εν 
λόγω θηρίων. Πρβλ. έτι Διογ. Λαερτ. προοίμ. 1ί = ΡΗΟ II (1848) 3885: Ηεοσί. 
Α5ά. ίτ. 7 = Ε Οτ. Ηίδί. III Α ( 1954) 13: 264. ΗεΙίαΙ. ν. ΑΜ. Κ 2' Εύσεβ. 
εύαγγ. προπαρ. II 1, 17 κέξ. (=ϋΐε κΐ'ίβοΙιΐβοΠβιι οΗτίδΗίεΙιεη δεΙίΓΐίΐδίεΙΙεΓ άετ 

ετδίεη άτεί ΙδύτΙιιιηάεΓίε I ( 1954] 60 κέξ. Μτεΐδ). 
1 Διόδ. I 89, 5. Πρβλ. Πλουτ. περί ”Ισ. καί Όσ. 72 ( = ρ- 380α κέξ.). Περί 

άμφοτέριον τών χωρίων τούτων ευρύτερος γενήσεται λόγος κατωτέρω. 

2 Παρά Διοδ. I 90, 1 κέξ. εύρίσκομεν καί άλλην τινά αιτίαν τής τών ζφων 
άφιερώσεως. Συναγόμενων έν αρχή τών ανθρώπων έκ τοΰ θηριώδους βίου τό μέν 
πρώτον κατήσθιον οδτοι άλλήλους καί έπολέμουν κατισχύοντος έκάστοτε τον άσθε- 

νέστερον τοΰ πλέον δυναμένου' μετά ταΰτα οί κατά ρώμην λειπόμενοι διδαχθέν- 

τες υπό τοΰ συμφέροντος ήθροίζοντο καί έποίησαν εαυτοΐς σημεϊον εκ τών ύστερον 
καθιερωθέντων ζώων* προς τοΰτο τό σημεϊον συντρεχόντων τών υπό δέους^ έκάστοτε 
συνεχομένων αδυνάτων ανθρώπων ούχί εύκαταφρόνητον τοΐς έπιτιθεμένοις έγίνετο τό 

σύστημα’ τό αύτό καί τών άλλων ποιούντων διέστησαν μέν τά πλήθη κατά συστή¬ 

ματα, έτυχε δέ ίσοθέων τιμών τό ζφον εκείνο, δπερ έγένετο εκάστοις αίτιον τής 
ασφαλείας καί μεγίστην αύτοΐς ευεργεσίαν παρέσχεν διά τούτο, μέχρι τών χρόνων 
τοΰ Διοδώρου τά έθνη τών Αιγυπτίων βιοΰντα έν διεστηκόσι συστήμασι ετιμων εκείνα 
τών ζφων, άτινα παρ' αύτοΐς έξ αρχής καθιερώθησαν. Πρβλ. έτι δσα σχετικώς περί 
τοΰ Βουσίριδος λέγει ό Ίσοκρ. λόγ. XI. Βούσ. 26 κεξ., ρ. 226. Περί τής έν Αϊγύ- 

πτφ λατρείας τών ζώων πρβλ. Η. Ι( ε « 8, ε.α., σ. 4 κεξ. Περί τής θρησκείας τών 
Αιγυπτίων έν γένει πρβλ. προχείρως Α- Εγπι&π, Όίε Β.ε1Ϊ£ίοη. Βετ- 

ϋη 19092 ( = ΗκηάύύοΙαοΓ άεΐ' 1ίδη3§1ΐο1ιβπ Μυεεεη ζα ΒεΓίίη). 

3 Πλούτ. περί “Ισ. καί Όσ. 71 ( = ηθ. ρ. 3(9ε ). 
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ταύτης των ζφων και της θεοποιήσεοος αυτών ού γέλωτος μόνον ουδέ χλευα¬ 

σμού έπλήρωσαν τάς ιερουργίας αυτών, άλλα καί συνετέλεσαν έτι εις την 
άνάπτυξιν δεινής δόξης, ητις τούς μέν ασθενείς και άκάκους εις άκρατον δει¬ 

σιδαιμονίαν ωθεΐ, τούς δέ δριμυτέρους και θρασυτέρους εις άθεους και 
θηριώδεις λογισμούς παρασύρει1. Είναι εύλογον, δτι μετά μείζονος φρίκης 
καί άντιπαθείας εθεώρουν τό βδελυρόν τούτο παρά τοίς Αιγύπτιοις έθος της 
λατρείας τών ζιόων οι Ιουδαίοι τών ελληνιστικών χρόνων καί οΐ Χριστια¬ 

νοί. Αλλά περί πάντων τούτων ούχί άναγκαΐον είναι, δπως εκτενής λόγος 
γένηται ενταύθα2, εφ' οσον επί τού προκειμένου διαφέρει ήμίν κυρίως ή 

1 Πρβλ. έτι Άθην. VII 54 κέξ., ρ. 299 κέξ.—Λουκ. Ζεύς τραγ. 42 ( = 11 
I 1743 ) 690, 13 Κείίζ. )■ είκ. 11 ( = αύτ., ρ. 469, 56 κέξ.): « κάκεΐ γάρ ( 30. έν τοΐς 
Αιγυπτίους ίεροΐς) αυτός μέν ό νεώς κάλλιστός τε καί μέγιστος, λίθοις τοΐς πολυτε- 
λέσι ήσκημένος καί χρυσφ καί γραφαις διηνθισμένος, ένδον δέ, ήν ζητής τον θεόν, 
ή πίθηκός έστιν η ϊβις ή τράγος η αίλουρος». ’Ολίγον ανωτέρω τοΰ κεφαλαίου τού¬ 
του ( =αύτ., ρ. 468 κέξ. ) λέγει ό Πολύστρατος τώ Λυκίνω μετ’ έκπλήξεως καί θαυ¬ 
μασμού περιγράφοντι τό ύπέροχον κάλλος Σμυρναίας τίνος γυναικός, δτι ούτος είδεν 
αυτήν άπαξ μόνον ώς τινα παραδραμοΰσαν αστραπήν καί οΰτω τά πρόχειρα ταΰτα, 
τό σώμα δηλαδή καί τήν μορφήν τής γυναικός ταύτης, επαινεί" τών αγαθών τής 
ψυχής αθέατος ήτο ό Λυκίνος καί ούδαμώς έγίνωσκεν, δσον άμεινον καί θεοειδέστε- 
ρον τοΰ σώματος ήτο τό κάλλος αυτής. Ό Πολύστρατος προ τοΰ κάλλους τοΰ σώμα¬ 
τος τό ήμερον κυρίως, τό φιλάνθρωπον καί μεγαλόφρον ήθος τής έν λόγω γυναικός, 
τήν σωφροσύνην καί παιδείαν αυτής θεωρεί άξια επαίνου" πάντα ταΰτα είναι άξια, 
δπως προκρίνωνται τοΰ σώματος" άλογος καί γελοίος θά ήτο ό θαυμασμός τής έσθή- 
τος αντί τοΰ σώματος. Τό εντελές κάλλος συγκροτείται κατά Πολύστρατον τότε κυ¬ 
ρίως, δταν συνδράμωσιν εις τό αυτό ψυχής αρετή καί σώματος εύμορφία. Πολλαί 
γυναίκες ύπάρχουσιν, αίτινες έχουσι μέν ώραίαν μορφήν, αίσχύνουσιν όμως κατά τά 
άλλα τό κάλλος" καί μόνον φθ·εγξαμένων τών γυναικών τούτων άπανθεΐ τό κάλλος 
αυτών καί άπομαραίνεται έλεγχόμενον καί ασχημονούν καί παρ’ αξίαν συνυπάρχον 
πονηρά τινι δεσποίνη, τή ψυχή. Αί τοιαϋται γυναίκες είναι δμοιαι τοΐς ΑΙγυπτίοις 
ίεροΐς μετά τοΰ μνημονευθέντος ήδη ιδιορρύθμου αυτών χαρακτήρος τοΰ εξωτερικού 
κάλλους καί τής εσωτερικής δυσμορφίας" θεών έκκλ. 10 κέξ. ( = 111 [1743 ] 533 
κέξ. Κ,είίζ.)" Οίο. άβ παί. άεοτ. I 36, 101· Ιυνεπ. XV 1 κέξ. 

2 Πρβλ. Σιβ. III 29 κέξ. ( = ϋϊε ^πεοΐιίδείιεη οΙΐΠδίΙίοΗεη δεθπίΙδΙεΙΙεΓ άετ 
βΓδίεη άτεΐ Ιαίπ-Ηιιηάειΐε. Όϊε οΓ&οιιΙα δίθγΐϋηα [ 1902], ρ. 48 ΟείίοΙιεη), ένθα 
μετά πολλής δριμύτητος ελέγχονται εκείνοι, οϊτινες ούδαμώς σέβονται ή φοβούνται 
τον Θεόν, αλλά ματαίως πλανώνται όφεις προσκυνοΰντες καί αίλούροις θύοντες. 
Πρβλ. έτι Σοφ. Σολ. 11, 15" 12, 24 κέξ. — [’Αριστ. ] Φιλοκρ. 138, ρ. 39 κέξ. \νεπά- 
Ι&ηά (1900)' Φίλ. περί μέθ. 24 (=§ 94 = 11 [1897] 188, 16 κέξ. λνεσάΐ^ηά)" 
περί Ιωσήφ 42 (= § 254 = IV ( 1902] 115. 1 κέξ. Οοθπ )* περί τών δέκα λόγ. 16 
( =§ 76 κέξ. = αύτ., ρ. 286 κέξ.)" περί βίου θεωρητ. 1 ( = § 8 κέξ. = VI [ 1915 ] 
48, 7 κέξ. Οοίιη - Κείίετ ) καί αλλαχού" Ίωσ. ίουδ. άρχαιολ. XIII 3, 2 ( = § 70 κέξ. 
= III [ 1892] 163, 18 κέξ. Νίεδε)" περί τής άρχαιότ. Ίουδ. ( = άντιρρ. πρός Άπ. ) 
I 25 ( = § 224 κέξ. = V [ 1889 ] 39, 27 κέξ. Νίεβε)" 26 ( = § 239 κέξ. = αύτ., ρ. 42 
κέξ.)" 28 (= § 261 κέξ. = αύτ., ρ. 45, 8 κέξ.)" Π 6 κέξ. ( = § 65 κέξ. = αύτ., ρ. 62 
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θρησκειλογική ερμηνεία τού τολμηρού εγχειρήματος τού Μωυσέως, δστις, 

μεγαληγόρος κήρυξ τού Ιεχωβά, εμφανίζεται νύν υπό τοΰ Αρταπανου ως 
εισηγητής παρά τοΐς ΑΙγυπτίοις απαίσιων θρησκευτικών εθίμων. Ακατα- 

νόητον είναι, πώς δ Άρτάπανος Ιουδαίος ών τήν εν Αϊγύπτφ εισαγωγήν 
τής άλλοκότου ταύτης καί άτοπου λατρείας τών ζοχον, τών αίλουρων δηλαδη, 

τών κυνών, τών ΐβεων, τού Άπιος κ.ού.κ., δθεν μιας τών στυγερωτέρων καί 
αισχρότερων λατρειών τής εθνικής άρχαιότητος, ήν διά ζοφερών χρωμάτων 
βαθυτάτου αποτροπιασμού περιγράφουσιν "Ελληνες καί Ρωμαίοι καί Ιου¬ 

δαίοι τών ελληνιστικών χρόνων καί Χριστιανοί, θεωρεί ως αποτέλεσμα επι¬ 

ταγής καί διδασκαλίας τού θείου προφήτου τού μεγάλου Ιεχωβά, τού ενδόξου 
πατριάρχου τού λαού αυτού. Παρά Στράβωνι1 άναγινώσκομεν περί τού 
Μωυσέως, δτι ούτος Αιγύπτιός τις ίερευς <ων απεδημησεν εκ τής Αίγυπτου, 

επειδή ούδαμώς ήνείχετο τά εν τή χώρ<? ταύτη κρατούντα θρησκευτικά ήθη 
καί έθιμα, ήκολούθησαν δ’ αύτφ πολλοί τιμώντες τό θειον. Ο Μωυσής ουτος 
εδίδασκεν, δτι ούτε οί Αιγύπτιοι ούτε οί Λίβυες όρθώς έφρόνουν είκάζοντες 
τό θειον θηρίοις καί βοσκήμασιν1 ούτε οΐ "Ελληνες όρθώς έφρόνουν ανθρω¬ 

πόμορφους εκτυποΰντες τούς θεούς1 θεός είναι έν τούτο τό περιέχον ημάς 
άπαντας καί γήν καί θάλασσαν, ο καλούμεν ουρανόν καί κόσμον καί τήν τών 
όντων φύσιν. Ούδείς νουνεχής άνθρωπος θά ετόλμα, όπως πλάττη εικόνα 
τινά τού Θεού τούτου όμοίαν είκόνι τινί τών παρ ημΐν είναι αναγκη, όπως 
καταλείπωμεν πάσαν ξοανοποιίαν, άφορίσαντες δέ τεμενος καί σηκόν άξιο λό¬ 

γον τιμώμεν εκεί τό θειον άνευ αγαλμάτων αυτού8. Πώς λοιπόν θα ήτο 
δυνατόν, δπως δ Ιουδαίος Άρτάπανος εμφάνιση ήμιν τον Μωυσέα τούτον 
εισηγητήν έν Αΐγυπτφ τής λατρείας τών ζψων; Τό τε έν λόγφ χωρίον τού 
Άρταπάνου, καθά καί άλλα χωρία αυτού μετ ειδωλολατρικής υφής και 
χροιάς, είναι συνυφασμένα μετά τοΰ λοιπού κείμενου τής διηγησεως αυτού, 

δπερ έκτενώς συνέχεται υπό πνεύματος βαθύτατης εύνοίας καί στοργής έναντι 
τών Ιουδαίων, τόσον ατενώς, ώστε θά άπετέλει όντως καθαράν αυθαιρεσίαν 
δ ενδεχόμενος ισχυρισμός, δτι τά χωρία ταύτα άποτελούσι παρεμβολήν τινα 

κέξ )· 13 ( = § 137 κέξ. =αύτ.,ρ. 71 κέξ.) και αλλαχού" Βασιλ. τοΰ μεγ. έρμην. εις 
τόν προφ. Ήσ. VII 203 ( = ΡΟ XXX [1388] 469α): < ...έν φ τόπΦ (βο. Αίγΰ- 
πτω) πάντα τά τετράποδα καί θηρία καί ερπετά καί πτηνά θεοποιούμενα προσκυ- 
νεΐται »" Χρυσόστ. παρά Παλλαδ. διάλ. ίστορ. IV ( = αύτ., XI,VII [ 1863 ] 18 άβ 
Μοπΐί&υοοπ ): < καί γάρ καί οί Αιγυπτίων ναοί μέγιστοι όντες καί κάλλει λίθων 
κομπάζοντες πιθήκους έχουσιν ένδον καί ΐβεις καί κύνας αντί θεών" ό δέ ήμέτερος 
Κύριος καί Θεός χρηματίζων τφ Σαμουήλ περί καταστάσεως ήγεμόνος τοΰ Ισραήλ 
παρεγγυα μή βλέπειν είς έξιν καί πλάσιν πήλινου σώματος... ». 

ι Στράβ. XVI 2, 35 ( = ρ. 1104 Α. = ρ. 760 κέξ. Ο. = III [ 1852 ] 303, 10 κέξ. 

Κτδηιετ). > ( _ 
2 Πρβλ. Ίωσ. περί τής άρχαιότ. Ίουδ. (=άντιρρ. πρός “Απ. ) I 26 ( — § 2ο0 

= V [ 1889 ] 43, 19 κέξ. Νίεεε )* αύτ., I 32 ( = § 288 κέξ. = αύτ., ρ. 49, 1 κεξ.). 

ΕΠΒΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος Κβ' 19 
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η διασκευήν ξένης χειρός. Τήν εμφανή έπί τοϋ προκειμένου αντιλογίαν 

ούδαμώς θά ήδΰνατό τις, όπως άρη, διά τής εκδοχής, οτι διάφοροι είναι 

οι συγγραφείς των έν λόγφ αποσπασμάτων. Ούδαμώς πάλιν είναι λογι¬ 

κόν καί ορθόν, δπως έπιβαρύνωμεν επί του προκειμένου τον Πολυιστορα 

διά τίνος έσκεμμένης δήθεν καί κακοβούλου πράξεως, καθ’ ήν ούτος παρενέ¬ 

βαλε δήθεν εν τοΐς άποσπάσμασι του Άρταπάνου χωρία εμφανίζοντα 

αυτόν ώς εθνικόν καί ειδωλολάτρην. Πάντως τά χωρία ταύτα κυρίως ήνάγ- 

κασαν τον ϋ&ΐιηε1 2, τον δε§ΊΠ6Πΐηι2 καί τον 3, δπως θαρρουντως 

έξενέγκωσι τήν γνιομην, δτι 6 Άρτάπανος ούχί Ιουδαίος τις ήτο, άλλ’ εθνι¬ 

κός καί ειδωλολάτρης. Τό πράγμα δμως ούχί ούτως έχει 4. Καί επί του προ¬ 

κειμένου ρητέον, δ,τι ήδη ανωτέρω έλέχθη εν σχέσει προς τήν εντολήν του 

Μωυσέως, δπως έκαστος νομός τής Αίγυπτου έχη τον ίδιον αύτοΰ θεόν προς 

λατρείαν. Προς άπόκρουσιν πανταχόθεν κατά των Ιουδαίων εκτοξευόμενων 

μομφών, καθ’ ας οΰτοι κατεφρόνουν των ξένιον θρησκειών καί κατέλυον τούς 

οίκους λατρείας αυτών, ουχί σπανίως παρέχει ήμΐν δ “Αρτάπανος ειδήσεις 

ιστορικού δήθεν χαρακτήρος, καθ’ άς επιφανείς προσωπικότητες τού λαού 

τούτου κατέστησάν ποτέ ίδρυταί τής θρησκείας ξένων λαών. Τό έργον εκείνο 

βασιλέως τίνος τής Αίγυπτου, καθ’ δ, ώς ανωτέρω εΐδομεν, κατέδειξεν ούτος 

τοΐς κατοίκοις έκάστου μέρους τής χιορας, δπως σέβωνται ζφόν τι, επιτελεϊ 

κατ’ Άρτάπανον ό Μωυσής. Έφ“ δσον ό “Αρτάπανος ήθελεν, δπως τφ ανα¬ 

γνώστη τού έργου αυτού εμφάνιση τον Μωυσέα ώς τινα ιδρυτήν τής αιγυ¬ 

πτιακής θρησκείας, τότε ώφειλεν, όπως περιγράψη έργα αυτού θεμελιούντα 

εν τή θρησκεία ταύτη εικόνας λατρείας ούχί διαφόρους εκείνων, ας παρέδι- 

δεν ή ίστορία τής Αίγυπτου καί αίτινες ύπήρχον εϊσέτι έν τή χώρο: ταύτη 

κατά τούς χρόνους αύτοΰ. Έν εναντία: περιπτώσει θά ήτο δ Μωυσής ούχί 

ιδρυτής, αλλά καταλυτής, τής θρησκείας των Αιγυπτίων. Ό Μωυσής είναι 

εν Αίγύπτφ δ φορεύς παντός είδους πολιτισμού, καί τού θρησκευτικού ά'ρα 

πολιτισμού. Κατά ταύτα ούδεμίαν σημασίαν εχει τό παράδοξον έκ πρώτης 

δ'ψεως πράγμα, οτι “Ιουδαίος συγγραφεύς παρίστησι τον Μωυσέα ώς ιδρυ¬ 

τήν τής αιγυπτιακής λατρείας. “Άλλως τε δ Μωυσής είχεν ειδικόν λόγον 

έπιδείξεως διαφέροντος υπέρ καθιερώσεως τής ϊβεως τούλάχιστον. Τό δρνεον 

τούτο ήτο ιερόν τού Έρμού - Θώθ, ώς τούτο συνάγει τις έκ τού Ηροδότου : 

«...τάς δέ ίβεις (50- άπάγουσιν οί Αιγύπτιοι προς ταφήν) ές Έρμέω πό- 

λιν»5. Τούτου ένεκα κατωτέρω έν Γ 9 καθιεροΐ δ Μωυσής τού πτηνού 

1 Ρ. ϋαίιηε, έ.ά., Π ( 1884) 201. 

2 ΌοΓηΙηιΐΒ 862ΤΜ6Π13 ά δσηοίο - Βπδδοηβ, έ.ά., XXI ( 1857 ) 1567. 

3 Η. Ετν&ΐά, έ.ά., II ( 18653) 129. 

4 Πρβλ. Ε. 8 ο Η ίϊ γ ε γ, §.4., III (19094) 479. 

δ 'Ηρόδ. II 67, 2. Πρβλ. Αίλ. περί ζορων X 29 : « καί τφ Έρμη δέ φασι τφ 
πατρί των λόγων φιλεΐται (δο. ή ΐβις), έπεί έοικε τό είδος τή φύσει τοΰ λόγου1 τά 

Ό "Ιουδαίος λόγιος "Αρτάπανος καί τό έργον αύτοΰ 291 

τούτου τήν λατρείαν έν Έρμού πόλει, ήτις είναι « ή κατοικία τού Θώθ » , 

καί τούτου ένεκα εμφανίζει ήμίν τήν πόλιν ταύτην 0 “Αρτάπανος εν Γ 9 

πάλιν κτιζομένην υπό τού Μωυσέως διά τό μέγεθος τής κατά των Αίθιοπων 

χωρούσης στρατιάς αύτοΰ έν τφ Έρμοπολίτη όνομαζομένφ νομφ. Άλλ“ επί 

πλέον καί προσωπικόν τινα λόγον είχεν δ Μωυσής εύλαβούς συμπάθειας 

έναντι τής ϊβεως. “Εν Γ 9 λέγει, ώς οψόμεθα, δ Άρτάπανος, δτι δ Μωυσής 
εν τή κατά τήν διάρκειαν τής εκστρατείας αύτοΰ εναντίον τών Αίθιόπων κτι- 

σθείση ύπ“ αύτοΰ Έρμού πόλει καθιέρωσε τήν ίβιν, διότι αύτη Ιφόνευε τα 

βλάπτοντα τούς άνθρώπους ζφα. Τό τμήμα τούτο τής διηγήσεως τού Άρτα- 

πάνου παρέδωκεν ήμίν δ Πολυΐστωρ ίσχυρώς συντετμημένον καί δέον, όπως 

συμπληρωθή έκ τού Ίωσήπου, δστις λεπτομερέστερον τά οικεία γεγονότα περι¬ 

γράφει 2 έχων πιθανώτατα προ οφθαλμών είτε τήν πρωτότυπον συγγραφήν 
τού Άρταπάνου είτε εκτενεστέραν τινά εν σχέσει προς τά αποσπάσματα τού 

Πολυΐστορος επεξεργασίαν αύτής3· Κατ’ Ίώσηπον λοιπόν ο Μωυσής τής γής 

εκείνης, δι’ ής ώφειλεν ούτος, δπως χωρήση, ϊνα πλήξη τούς Αιθίοπας, χαλε¬ 

πής ούσης διά τό πλήθος τών ερπετών έπενόησε προς ασφάλειαν και αβλαβή 

πορείαν τού στρατεύματος στρατήγημα θαυμαστόν* πλέγματα κατασκευασας 

εκ βίβλου παρεμφερή κιβωτοίς έπλήρωσε ταύτα ΐβεων καί είτα εκομιζε μεθ 

εαυτού. Έναντι τών δφεων πολεμιώτατον είναι τούτο το ζφον' φεύγουσιν 

οί δφεις τάς ίβεις έπερχομένας, εφιστάμενοι δέ καθάπερ ύπ έλάφων άρπα- 

ζόμενοι καταπίνονται* χειροήθεις δέ είναι αί ίβεις καί προς μόνον το γένος 

τών δφεων άγριοι. 'Ως λοιπόν εϊς τήν γην τήν θηριοτρόφον ένέβαλεν ο Μωυ¬ 

σής, άπεμάχετο τήν τών Ιρπετών φύσιν άφείς έναντίον αύτών τά έν λόγφ 

πτηνά καί ποιούμενος ούτω χρήσιν αύτών ώς προμάχων4. Παρά ταυτα 

μέν γάρ μέλανα ώκύπτερα τφ τε σιγωμένφ καί ένδον έπιστρεφομένφ λόγφ παραβάλ- 

λοιτο άν, τά δέ λευκά τφ προφερομένφ τε καί άκουομένφ ήδη και υπηρέτη του 
ένδον καί άγγέλφ, ώς άν εϊποις* ...λέγει δέ "Απίων (30. ως μακροβιωτατόν εστι το 
ξφον) καί έπάγεται τούς έν Έρμου πόλει ιερέας μάρτυρας δεικνυντας οι Ιβιν «θά¬ 

νατον >· Ώραπόλλ. I 10 ( = ρ. 14 Εοειη&ηδ [ 1885 ] ). Πρβλ. ετι Ρ. Ε. I α Μ ο η δ 

ν ί ί ρ ά . I ( 1801) 93 κέξ. 
’ ι Πρβλ Η. Β γ » § 5 ο Η, Οεο§Γ3.ρΗΐ8θ1ΐ6 Ιηδοΐιτΐίίεη, I ( 1857 ) 219. 

2 Ίώσ. "ίουδ. άρχαιολ. II 10, 2 ( = 245 «έξ. = Ι [ 1888] 134 κέξ. Νίοδε). 

3 Πρβλ. Κ. Κ-είίΓεηδίείη, Ζτνοί Γθ1Ϊ£ΐοηδ£θδοϊιιοΜ1ιο1ιβ η&εΐι 

αιηδεάηιοΐίΐβη §Γίεε1ιΪ5θ1ιεπ ΤεχΙεη άετ 3Π-3δδδμΓ2εΓ ΒΐΜΙοΠιεΕ 8ίΓ&3δθιπ·£ 

ΐ90\σθ10Ο. Η δ 1 δ εΚεγ, Ι.4., IX 2 ( 1916) 1964, 46 κέξ. λέγει, οτι ή διήΥησις 
αΰτη τοΰ Ίωσήπου περί τοϋ αίθιοπιχοϋ πολέμου καί τής ιστορίας τής ϊβεως πολύ 
διαφέρει τής άντιστοίχου διηγήσεως τοϋ Άρταπάνου, δεχόμενος προφανώς, οτι επι 
του προκειμένου ό δεύτερος τών ιστορικών τούτων ούδαμώς έγενετο ποτέ πηγη του 
,-ιοώτου. Ανωτέρω έσημειώθη ή πιθανή έκδοχή, οτι ό Ίοισηπος είχε προ οφθαλμών 
είτε τήν πρωτότυπον συγγραφήν τοϋ "Αρταπάνου είτε εκτενεστέραν τινα εν σχεσει 
πρός χά άποσπάσματα τοΰ Πολυΐστορος επεξεργασίαν αύτης. Παρα ταυτα και η 
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παρατηρητέον ετι επί του προκειμένου, ότι ή γραφίς τον Ιουδαίου Άρτα- 

πάνου ίσχυρώς έμετρίασε την ευθύνην ιοΰ Μωυσέως εν τφ έργφ τοΰτφ της 

εισαγωγής της λατρείας των ζφων διά τής χρήσεως ήπιωτάτων καί καταλλη¬ 

λότατων φράσεων. Κατ’ ουσίαν ή εν λόγφ λατρεία εμφανίζεται ήμϊν υπό 

χροιάν τινα έντελώς άκακον καί άκίνδυνον- Τά ίερά ζφα εϊσάγονται ένταύθα 

ουχί τόσον προς προσκόνησιν καί λατρείαν, δσον προς απλήν πολλφ μάλλον 

ενεκα τής χρησιμοτητος αυτών άφιερωσιν τούτων τοΐς θεοΐς: « είναι δέ καί 

αίλουρους κτλ.». Μάλιστα, καθά ήδη άνωτέρω ελέχθη, λόγφ τής χρήσεως 

επί του προκειμένου τοϋ υπαρκτικού καί άμεταβάτου ρήματος: «είναι» 

εμφανίζεται ήμίν ή καθιέρωσις των εν λόγιρ ζώων ούχί ώς τι προϊόν εσκεμ- 

μενης προσωπικής δράσεως, άλλ’ ώς κΰρωσις πολλφ μάλλον ύπαρχουσης 

καταστάσεως. Όλίγον κατωτέρω, εν Γ 9 δηλαδή καί Γ 12, διασαφεΐται άνα- 

δρομικώς τό πράγμα, δτι περί καθιερώσεως ενταύθα των ζφων πρόκειται καί 

ουχί περί λατρείας αυτών, διά τών φράσεων άντιστοίχως : « την ιβιν έν αυτή 

( 50. του Έρμου πόλει) καθιερώσαι ( 5ο. τον Μώυσον Άρτάπανός φησι) » 

καί: « ... καί τά ζφα τά καθιερωθέντα υπό του Μωυσου... ». Έναϋθα διά 

της ρητής αναγραφής του απαρεμφάτου; «καθιερώσαι» καί τής μετοχής: 

«καθιερωθέντα» ούδαμώς ό Ιουδαίος συγγραφεύς έδίστασεν, δπως ή απλώς 

υποδήλωσή τον ενεργοϋντα : « τον Μώυσον » ή ρητώς καί εναργώς επαγάγηται 

το οϊκεΐον ποιητικόν αίτιον: «υπό του Μωυσου » ι. Ουχί άπίθανον είναι, δτι 

λόγφ υποσυνείδητου τίνος καί αφανούς δράσεως τής προαιρέσεως καί προθυ¬ 

μίας προς απαλλαγήν του Ιουδαίου Άρταπάνου τής μομφής, δτι οΰτος αδίκως 

προσέγραψε τφ Μωυσεϊ έργον είδωλολατρικόν, τίθενται πάντες οί εκδόται του 

κειμένου πλήν του Μπίδ άνω στιγμήν μετά τό « ίερεϋσιν » 2 καί ούτως Ιξαρ- 

τωσι τό « είναι» τής άκολουθούσης απαρεμφατικής προτάσεως ουχί πλέον εκ 

τοϋ « άποτάξαι», ϊνα οϋτω τό περίεχόμενον αυτής αποτέλεσμα είναι οικείας 

τίνος διαταγής τοϋ Μωυσεως, αλλ’ έκ τοϋ « Άρτάπανός φησιν », ϊνα ουτω τό 

περίεχόμενον αυτής θεωρηθή ώς τις ύπάρχουσα έν Αϊγόπτφ κατάστασις, 

ήν απλώς τε καί άντικειμενικώς περιγράφει ό Ιουδαίος λόγιος. Ό δίορΙίΕ- 

ηιι$ μάλιστα τίθεται μετά τό «ίερεϋσιν » τελείαν στιγμήν. Νομίζω όμως, 

οτι άστοχος είναι η στιξις αυτή, διότι, εφ5 δσον ή δευτέρα απαρεμφατική 

πρότασις τοϋ έν λόγω χωρίου τοϋ Άρταπάνου έξηνέχθη διά τοϋ ρήματος: 

« άποτάξαι », διατελοϋσι πάντα τά άκολουθοϋντα απαρέμφατα ύπότήν κυριαρ- 

εκδοχή τής κτήσεως υπό τοΰ Ίωσήπου άλλης τινός πηγής, ήτις ίσχυρώς ώμοίαζε τώ 
εργφ του Αρταπάνου ή έγένετο ετι αδτη ποτέ πηγή καί αυτοί τούτου τοΰ Άρταπά¬ 
νου, ουχί απίθανος είναι. 

1 Πρβλ. σχετικώς καί Ε. 3 ο Η ϋ γ ε γ, ε.ά.. III (19094) 479. 

. 5[Κα' ° Κ. Κ 6 ί ί ζ 6 π 5 ί β ί Π, ΡοίίππηάΓεδ, σ. 182 τίθεται όμοίως μετά τό 
« νερείσιν » άνω στιγμήν. 
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χίαν καί δράσιν αϋτοϋ πλέον καί ουχί τοϋ « φησίν ». Όρθώς δ Μγ*5 μόνον 

κόμμα τίθεται, έφ’ δσον περί απλής τίνος άντιθέσεως έν τή διηγήσει πρό¬ 

κειται υπάρχουσης μεταξύ τών κατ5 επιταγήν τοϋ Μωυσέως κατά συνέχειαν 

συντελουμένων έργων *. Άλλ’ επί πλέον σημειωθήτω σχετικώς, δτι ή ενώπιον 

τοϋ Μωυσέως άποκάλυψις τοϋ αληθινού Θεοϋ, εξ ου ουτος διδάσκεται τά 

στοιχεία και τήν τάξιν τής καθαράς πλέον λατρείας, αποτελεί παρ Αρταπανφ 

γεγονός τι, οπερ πολύ βοαδΰτερον συνέβη, δτε αναντίρρητος- έμπλεως πλέον 

ο Μωυσής τής θείας αίγλης καί τοϋ καθαρού φωτός τής νέας θρησκείας 

μετ’ αποτροπιασμού καί βδελυγμίας θά άνεπόλει το υπ αυτοϋ παρα Χενε- 

φρή έκτελεσθέν ποτέ έργον εκείνο τής θεοποιήσεως τών ζφων. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπον δημιουργεί πως δ Άρτάπανός έν τφ έργφ αυτοϋ τον απαιτουμε- 

νον μεταξύ τών πραγμάτων συμβιβασμόν2. 

Έν τελεί τοϋ έν λόγφ χωρίου τοϋ Άρταπάνου πληροφοροΰμεθα, δτι δ 

Μωυσής άπέταξεν εκάστφ νομφ τήν απονομήν τοίς ίερεϋσιν εξαίρετου χωράς: 

« άπονεΤμαι δέ καί τοΐς ίερεϋσιν έξαίρετον χώραν ». Καί τό άπαρέμφατον τής 

τελευταίας ταυτης απαρεμφατικής προτάσεως τοϋ έν λόγφ χωρίου τοϋ Αρτα¬ 

πάνου έξαρτάται έκ τοϋ «άποτάξαι» κατέχον έναντι αυτοϋ θέσιν αντικειμέ¬ 

νου. 'Ως υποκείμενον αυτοϋ νοητεον λόγω ετεροπροσωπίας κατ αιτιατικήν 

«έκαστον νομόν», «τάς άρχάς έκαστου νομοϋ», «τούς νομάρχας». Κατά 

ταϋτα ή διανομή μεταξύ τών ιερέων εξαίρετων γαιών άπετέλει ύπόθεσιν τών 

ι Πόσον ασαφή γνώσιν έχει ό ΒίερΙωηιΐβ τών νόμων τής χρήσεως τοϋ κόμμα¬ 

τος, μαρτυρεί καί τόδε ετι, δτι δηλαδή οΰτος χωρίζει διά τούτου άλλήλων καί τά 
διά τοΰ συμπλεκτικοί συνδέσμου : « καί» συναπτόμενα προς άλληλα ουσιαστικά υπο¬ 

κείμενα τοΰ « είναι » : « καί αίλουρους, και κυνας, και ιβεις ». 9 , 

2 “Ο Κ. Εβίίζβηδίβΐη, Ροίπΐ3ηάΓε5, σ. 182, σημ. 5 γράφει, οτι ή πλη¬ 

ροφορία αΰτη περί ίδρύσεως υπό τοϋ Μωυσέως έν Αιγύπτιο τής λατρείας τών 
ζώων ούδαμώς είναι δυνατόν, δπως άποτελή γραμματολογικήν τινα έφεύρεσιν 
Ιουδαίου τινός λογίου' παρά ταΰτα, εί παρεδόθη τουτφ γραμματολογική τις εικών 
μετά τοιούτου περιεχομένου, ήδύνατο οΰτος, δπως εμφάνιση ημΐν εν συνεχειφ τον 
Μωυσέα διδασκόμενον τήν καθαράν λατρείαν διά τίνος νέας άποκαλύψεως τοί Θεοί· 

Ό Ε. Η ε γ ζ ί ε 1 ά, έ.ά., III (1857) 574 λίαν όρθώς παρατηρεί έν σχέσει προς τήν 
υπό τοΰ Μωυσέως έν Αίγύπτφ καθιέρωσιν τής λατρείας τών ζώων, οτι ό Άρτάπα- 

νος έν τφ έργφ τούτφ ούδαμώς διέβλεπε κίνησίν τινα καί διάθεσιν εϊδωλολατρικοΰ 
χαρακτήρος. Παρά πάντα ταυτα είναι κατά Ηετζίείά ό Άρτάπανός^ Ιουδαίος την 
καταγωγήν. Ό Α. 8 ο ίι 13 ί ί ε γ3, έ.σ.., σ. 42 παρατηρεί σχετικώς, δτι ή υπό τίνος 
Ιουδαίου τών ελληνιστικών χρόνων, τοϋ Άρταπάνου δηλαδή, άπόδοσις τφ Μωυσει 
τοΰ έργου τής εισαγωγής εις Αίγυπτον αισχρών καί ταπεινωτικών θρησκευτικών εθί¬ 

μων καί θεσμών μαρτυρεί εναργώς τό έναντι τοί λαοί τής χώρας ταύτης^ παρά τοΐς 
Ίουδαίοις δεσπόζον πνεύμα αμείλικτου τινός πικρίας καί άπεχθείας κο.ί αδιαλλά¬ 

κτου μίσους. Τό έν Αίγύπτω επικρατούν έθος τής τιμής καί λατρείας τών ζφων έθεω- 

ρεϊτο παρά τοΐς Ίουδαίοις ως ή κατωτάτη βαθμίς ασεβούς καί άθέου πτώσεως καί 

διαφθοράς. 
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νομαρχών κυρίως τοϋ Μωυσέως δόντος προς τοϋτο απλώς την οίκείαν εντο¬ 

λήν. Ό Μωυσής προσωπικώς ένήργησε μόνον την διαίρεσιν τής πολιτείας 

είς νομούς, δπερ δηλοϋται εκ τουδε τού πράγματος, δτι δηλαδή τό άπαρέμ- 

φατον: «διελεΐν» εξαρτάται κατ’ ευθύ εκ τού « φησίν». 'Η εν εκάστφ νομφ 

εγκαθίδρυσις των οικείων θεών και δ καθορισμός τής λατρείας αυτών, ή 

καθιέρωσις τοΐς θεοΐς ώρισμένων ζφων καί ή απονομή τέλος τοίς ίερεύσι 

εξαίρετου χώρας άπετέλουν υποθέσεις τών νομαρχών πλέον κατόπιν τής εκδο- 

θείσης οικείας διαταγής τού Μιουσέως. Κατά ταύτα δέον, δπως μετά τό 

«ΐβεις» τεθή κόμμα, ούχΐ δέ άνω στιγμή, ώς τούτο πράττουσι πάντες οί 

εκδόται ουδέ τού Μγ&5 νύν εξαιρούμενου 1 2 εξαρτώντες ούτω τό άπαρέμψατον 

ούχί πλέον εκ τού « άποτάξαι», άλλ3 * * * * εκ τού «φησίν» υπό τήν άστοχον προ¬ 

φανώς έννοιαν, δτι ούχί κυρίως οί νομάρχαι, άλλ’ αυτός οΰτος ό Μωυσής 

ενήργησε τήν διανομήν γαιών μεταξύ τών ιερέων, ως αυτός ούτος πάλιν 

αμέσως τε καί κατ’ ευθύ διεΐλε τήν πολιτείαν είς νομούς. Πάντως διά τής 

τελευταίας ταύτης πληροφορίας μαρτυρείται ή διαίρεσις τού λαού είς τάξεις, 

περί ου δμως ζητήματος ούδείς λόγος παρά Διοδώρφ γίνεται 8. 

Ούτως ήγαγον πλέον είς πέρας τήν ερμηνείαν τού δυσχερεστάτου τούτου 

χωρίου τού Άρταπάνου. Νύν έν τφ συνόλω τούτου θεωρούμενου παρατηρώ, 

δτι λίαν άστόχως μετέφρασεν αυτό δ νί£6Πΐ5 : Αά Ιιαεο οίνίΐαΐεπι αό εο 

ίπ 56Χ εΐ ρπιείεεΙιίΓαδ άΐνίδατη δαοεςμε δίη^ιιΐίδ Νιπηίηί 

εοΐεηθο πΐιΐδ 355ΐ§·ηαΙ:ο5 ΙίΙΙεΓαδςυε δαετίΐδ, ραία ίεΐίατη, οαηιιπι, ίΜιπη 

£ΐ§:ιΐΓα5 δαεεπίοΐίόιΐδ εατη 8ΐη£ΐι1απ άο ρτορπ& τε§ίοηε αίΐπόαί&δ 

£αΐ58ε(5ε. Ατϋαραπυδ δοπβίί). Μή ύπολογιζομένου πλέον τού ανωτέρω 

διασαφηθέντος σφάλματος εκείνου, καθ’ δ δ νί§·επΐ3 ενταύθα δμού μετ’ άλ¬ 

λων περί ενός μόνου Θεού ποιείται λόγον, παρέχει ούτος ήμΐν επί τού 

χωρίου έν τφ συνόλφ αυτού θεωρούμενου τήν άστοχον έννοιαν, δτι κατ’ 3Αρ- 

1 Και ό Κ. Κβϊίζβηβίείη, Ροίιη&ηάΓβδ, σ. 182 τίθεται ομοίως μετά τό 
« ιβεις » άνω στιγμήν. 

2 °0 Ίσοκρ. λόγ. XI. Βούσ. 15 κέξ., ρ. 224 λέγει περί του Βουσίριδος, δτι 
οΰτος διελόμενος τούς Αιγυπτίους χωρίς έκαστους τούς μέν επί τάς ΐερωσυνας κατέ¬ 

στησε, τούς δέ επί τάς τέχνας έτρεψε, τούς δέ, δπως μελετώσι τά περί τον πόλεμον, 

ήνάγκασε, νομίζων, οτι έδει, δπως τά αναγκαία καί αί περιουσίαι έκ τε τής χώρας 
καί έκ τών τεχνών ύπάρχωσιν, είναι δέ ασφαλέστατη φυλακή τούτων ή περί τον πόλε¬ 

μον επιμέλεια καί ή προς τούς θεούς ευσέβεια. Τοΐς αύτοΐς άνθρώποις προσέταξεν 
ό Βουσιρις, δπως τάς αύτάς έκάστοτε πράξεις μεταχειρίζωνται, έπειδή καλώς έγίνω- 

σκεν, δτι οί μέν μεταβαλλόμενοι τάς έργασίας ουδέ προς έν τών έργων ακριβώς έχου- 

σιν, οί δέ επί ταΐς αύταΐς πράξεσι συνεχώς διαμένοντες επιτελοϋσιν έκαστον τούτων 
μετά τής δεούσης τελειότητος. Είδικώτερον περί τών ιερέων άναγινώσκομεν αύτ. 21, 

ρ. 225, δτι ό Βούσιρις παρεσκεύασεν αύτοΐς ευπορίαν μέν διά τών έκ τών ιερών 

προερχόμενων προσόδων, σωφροσύνην δέ διά τών αγνειών τών υπό τών νόμων τετα- 

γμένων, σχολήν δέ διά τών άτελειών τών κινδύνων καί τών άλλων έργων. 
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Ι<4„„νον έν έχάστφ νομώ 6 Μωυσής **·* ίδιας ^τας προς λατρε α 
βουλήσεως, άπένειμε δε ώς σύμβολα τά Ιερά γράμματα φέροντα τον 

τΰπον αϊλοόρων, χυνί,ν χαί ΐβεων τοΐς ίερεϋσιν ομου μετ εξαίρετων και 
ιδίων γαιών. Ό ϋαίιηε1 δικαίως ώς πεπλανημένην θεωρεί την λατινική» 

ταότην μετάφρασιν τού νϊ8επ, δμως <ΛχΙ δρθοτερον μεταφράζει ουτος το 
Ιν λόγω χωρίον γερμανιστί: Μοεεε ϊαύχ (π.·* ΑτΙεραηοε) ]β<3βπι άε 

τών νομών) ίαε 8δ«ΚΛε ^εεεη, άεη ΡπεεΙετη δ.ο 1.0.1 

Μ,ΗΚεη ζατ νετεΗπιη8 ϋδε,-8εί>6η, άωη αικ* ΚαΙζεη, Ηηηάβ 
αη/ωε αίε ,όίίΗΛ νετεότεη ««ίώΛ. Ό Μ** παρέχει ημιν .κι ™υ 
Ιν λόγω χωρίον τήν άστοχον πάλιν έννοιαν, δτι ο Μωυσής ααρεδωχε προ 
σεβασμόν καί λατρείαν εκάστφ μέν τών νομών την θειαν ονσιαν,_τοις ιερενσι 
δέ τάς ϊεράς γραφάς, είτα δέ ΙδίδαΕε τήν λατρείαν αίλουρων, κυνων και ιβεων 
ώς Μων δντων. Τήν Ιρμηνείαν ταότην θεμέλιοί δ ΒίΟτηε I εγχων εν τουτφ 
X νίεεταηι ΙπΙ τής παρατηρήσεως’, δτι αί έναρθροι α τ,α„χαί: « τό 
Θεόν» χαί «τά ίερά γράμματα», χαθά χαί ό λεκτικός συνδυασμός:« είναι 
δέ χαί », άποτελοϋσιν αϋτοτελείς έννοιας έναντι άλληλων χειμενας και δεχομε 
νας αμέσως τε χαί κατ' εϋθϋ τήν Ιχ τοϋ « σεφθήσεσθαι» ^'^^νην α*. - 

νοβολίαν τής λατρείας. Έπί τοϋ χροχειμενου σπουδάζει κατά ϋ^ηε ο Α , 
ξανδρΐνος -Ιουδαίος, δπως εϋθύν χαί σταθερόν ύψωση τον λογισμόν π ρι 
τής δψειλομένης λατρεία; τοϋ ύψίστου Θεού και των εκτάκτως άγιων ρ 
Φών αϋτοϋ, μεθ’ δ θά ήτο βεβαίως δυνατόν, όπως και άλλοι_κατώτεροι θε 

λατρεύωνται χαί τιμώνται. Πάντως δ λογισμός ουτος χωρει χατα βαίιηε 

ενταύθα ενώπιον ήμδν οϋχί δπδ τόν καθαρόν αυτου ιουδαΐκον 
άλλ’ ύπό χροιάν τινα πολλφ μάλλον έθνικου χαραχτηρος και ειδωλολατρικης 

συμπαθείας. Πλήν τών άλλων παρανοήσεων, αϊτινες, μεθ’ δσα ανωτέρω 

έγράφησαν, σαφείς πλέον χαί εναργείς είναι τφ αναγνώστη, περιπίπτει δ 

ΌϊΖζ ένταϋθα είς τό θεμελιώδες σφάλμα τής θεωρησεως των « ι_ερων γραμ¬ 

μάτων » ούχί υπό τήν έννοιαν τής «γραφής», τών «ιερογλυφικών γραμμά¬ 

των», ών διδάσκαλος, άς εΐπομεν, παρά τοΐς ίερεϋσιν ο Μωυσής εγενετο, 

άλλ’ ύπό τήν άστοχον έννοιαν τών ιερών βιβλίων τοϋ Θεού. Μετα|ι των ανω¬ 

τέρω μεταφράσεων χεϊται έν τινι μέτρφ η μεταψρασ.ς του ΗογζΙοΜ . 

3εΓεΠ (30 νομών) ίοάοτπ οτ άοη Οο« (τόν Θεόν) .α νοτ- 

δοίιτϊεί), εονίο άαμμ άίε Ρτίε^Ιοτ Πεϊ1ίΒω 8βπ£ΐεη υηά ΚαΙζεη, Ηιιηάε 

μπά ΙίοίδΒε Ηαδεη εοίίΐεη, ετ Τνύχ ίθηεη αδετ αμεδ δε3ο_ηάετεΒ Πζηά 

ζα8εώεί1ί. Πάλιν ένταϋθα τά «ϊερά γράμματα» θεωρούνται υπο τη 

έννοιαν χών άγιων Γραφών, δμως Ιν θέσει τινι νυν ουχι σεβασμού και 

1 Ρ. Ό&ΐιηε, ε.ά., II ( 1834) 201. 

2 Αύτ., σ. 201, σημ- 164. 
. 2 χ,. Ηετζίείά, ε.ά., III (1857 ) 484, 
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λατρείας εκ μέρους τών ιερέων ή άλλου τ.νός, ,ϊλλ’ Ιν θέοεί χτημάτων &π1&ί 
των ιερεων ομου μετ αίλουρων, κυνών και ΐβεων *. 

? 5. 

βεβαίαν“Γ ΤΤΐ “-0ίη<Ιεν 6 Μ(0νσί'ς ΤΦ 8π“? 
, , “ διαφύλαξή Ιην μοναοχ.αν ,φ χ8νεφρ{, Πρέτερον αδίδαχτοι οντες 

ο? ήίοιΛίο.. μεν Ιξέβαλλον, άλλοτε δέ χαθίστασμν, τούς βασιλείς χαί δή 
χαι πολλακις μεν τους αυτοΰς, ενίοτε δμως και άλλους. 

Τό περιεχόμενον τής παραγράφου ταΰτης καθίσταται ήμίν σαφές, αν 

ατησ-ΓΓί2ημεΐωθή-°·Αέτΐ έν σ*έσει π<?*? τ^ & λόγφ παράγραφον τοϋ τρίτου 
«ποσπασματος του Αρταπάνου θεωρουμένην ταύτην Ιν τφ συνόλφ α^ζ, 5η Ιν ταϊς 
« Πραξεσ, των Αποστολών » 7, 22 λέγεται, δτι Ιπαιδεύθη Μωυσής πάση σοφία Αίγυ 

7Ά Τ~ΒΗοΤηΜΖ%Τατς:ε "ι Άλαι πα* ^ ζ· ( ρΗ(3· II [ 1818 ] 3881) κεξ. : Ηεο&Ι. Αβά ίτ 7 = Ρ ρΓ ή·;™*· τγγ α 

γενεών πβ ΙΤ ΗΛβ^ ν', ΑΜ' ,Ρ *> '^οροβω, πολλά έφΛοσόφονν περί'τε τήν 
γενεών του χοσμου χαί την ψυχήν καί τόν θάνατον χαί τούς νόμους, άνεΟοον δέ 

« Ποά6εωνν» τ· *>1 «Ορμητικήν. Τήν πληροφορίαν ταύτην τών 
ό ·Α αΤοεΠ/1™ ίυρ“Κ0αν τ°* π50γματος δ,άκτυξ.ν παρέχε. ήμίν χαί Φίλων 
Μη Λ 5 λέϊ“ν’ πδ?ι,Ι0υ 8100 Μ“»°· I 1 (=! 23 = IV ( 19021 120 ο χέξ 
Μη) έν οχεοει προς την αγωγήν τού Μωυοέως τάδε : < Αριθμούς μέν οίν χαί νεω 

ούμπΓαΓδ Γ έ „Τήν ,άίμ0νι,Ι<1ν Χα1 *«*«0*. ««ορίαν καί μονσ,χήν τήν 
ΖΤ “ δ . .““Τ, “ονμνων και λόγων τών Ιν ταϊς τέχνα.ς χαί δ,εξόδοις τοπ,- 
-φτεραις Αιγυπτίων οι λόγιοι παρεδίδοσαν χαί προοΙτ, τήν διά συμβόλων φιλοσο 

άτοδότΐ " ' ^Γ* *? ίΒ°°τς νρ0!.μαοιν Ιπιδείχνυντα., χαί διά τής το,ν Μων 
αποδοχής, 8 και θεών τ.μαίς γεραίρουσι, τήν δ· άλλην ίγκόκλιον πα,δείίν Έλληνες 

ΙΖΖΖί. ° τ“- * " ·*^»« γράμματα χαί τήν τών ούρ^ 

[1869 I 28 « ■ ”^Γ;· Π?@"· Κλήμ· 'Αλδδ· "*»·*· 1 23' ». * «* <-Π [ 1869 ] 123, 8 κεξ. ϋιπάοτίιαδ = ΡΟ VIII [ 1891 1 900 α Ροΐίβπις - η:Ρ „ ■ 

«II 3«ωη) °Το" ^“"Γ 3εΓ *™1“ ***««**. Π (1906 1 95 11 
*Αοτάπ„™ · ■ 5 ΓΤ 'μΦ“ν“? «οα Ιν Γ 1 έχτίθηων ήμϊν ό 
τόν ΆλΖ ΚΜ εμΦ“νΐΙε> Τ" ΐ6ν Μωΐ,σέ“ δ*- άλλων διδααχόμΖν, άλλ’ αυ¬ 
τόν άλλους διδάσκοντα πάν είδος σοφίας τε χαί επιστήμης. Τή δ,ηγήοει τοντη τού 

ο^ΤοΤΤύποΓ °μθ10γε!ή^εϊν“ι "»1 “» πάλιν ^χετ.χή Ιχείνη δ.ήγη- 

ο£μ<±!ΓΤΖ.Μ Γβ' Τ' πΒΟπαβ· Κ 26’ 1 ( = Μο βποοωεοΓυ Μγ.,, 7 ΒοΪΓΐίΙβΙοΙΙβΓ άατ οκίοη άτοί ^ΪΛαπάβΓίο I [ 1954 ] 519 5 χέ{ 

ίθα! χα?ν °',Ι0?’ “ Γ 6 *Αρτάπανος, ε'λεγε « τόν Μωυοήν πρώτον σοφόν γεν|- 

Χας παραλσβεΓ ΈλλΓ' ^Γ01 ^'Ιθυδ“ίοι5 ^ον, παρά δέ Ιουδαίων Φοίνι- 

·Ιουδαίο“ς ° σνΙ ?*“ Υ’ ’0μ01’5 " ’,θώΐ°ν ^ι Μωσήν τοΐς 

οΓ? 1 23, 153, ϊ (-ΫίώΠ’ϊ 

1 ε"“ ’ °τ“ Τ0ΰιων διδάσκαλος ό δαιμόνΐος ουτος Ιουδαίος ; 
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άναγνώσωμεν, δσα, καθά εΐδομεν, ο Διόδωρος σχετικως γράφει1. Καθά τινες 

ελεγον, πολλάκις επί των παλαιών βασιλέων άφισταμένου του πλήθους καί 

εν συμπνοίςι συνωμοσίας καί συστάσεις ποιούμενου κατά τών ηγουμένων 

βασιλεύς τις συνέσει διαφέρων διείλετο μέν τήν χώραν εις πλείονα μέρη, 

παρήγγειλε δέ τοΐς εγχωρίοις καθ’ έκαστον τών μερών τούτων, όπως σέβων- 

ται ζφόν τι ή δπως μή γεύωνται τροφής τίνος, ΐνα ούτως άτε έκαστων τό μέν 

παρ3 αύτοΐς τιμώμενον σεβομένων, τών δέ παρά τοΐς άλλοις άφιερωμένων 

καταφρονούντων μηδέποτε δύνανται οι κατ’ Αίγυπτον οικοΰντες, δποις δμο- 

νοήσωσιν. Καί τούτο φανερόν ήτο εκ τάίν αποτελεσμάτων* πάντες οι π?ιησιό· 

χώροι διεφέροντο προς άλλήλους, διότι προσέκοπτον ταϊς εκατέρωθεν κατά 

τών ηθών και εθίμων αυτών συντελουμέναις παραβάσεσι καί παρανομίαις. 

Ενταύθα λοιπόν συμπληροϊ ό Διόδωρος τήν ατελή διήγησιν τού Άρταπά- 

νου, καθά ούτος ολίγον πρότερον συνεπλήρωσεν, ώς εΐδομεν, τόν Σικελιώ- 

την ιστορικόν εν τόρ ζηιήματι εκείνφ τής διαιρέσεως τού αιγυπτιακού λαού 

εΐς τάξεις2. 

§ 6. 

Διά πάντα ταΰτα ήγαπήθη ό Μωυσής υπό τών όχλων καί καταξιωθείς 

υπό τών ιερέων ίσοθέου τιμής προσηγορεΰθη «Ερμής» διά τήν τών ιερών 

γραμμάτων ερμηνείαν. ... 

Έχων προ οφθαλμών τήν τε παράγραφον ταύτην καί τάς προηγηθείσας 

δύο παραγράφους συνάγει δ ΚείΙζεπδΙείη8 τό πιθανώτατον συμπέρασμα, ότι 

δ Ιουδαίος νομοθέτης ήδη κατά τόν δεύτερον π,Χ. αί. πολλής πράγματι 

τιμής άπέλαυεν έν ώρισμένοις κύκλοις τής Αίγυπτου, Διά τής έν τή παρα- 

γράφφ ταύτη περιεχομένης παραδόξου πληροφορίας τού Αρταπάνου περί 

1 Διόδ. I 89, 5. Τοΰτο πρώτος ό ]. ΡΓβιιάβηΙΙι&Ι, ε.ά,, II (1875) 160 

κέξ. μετά πολλής οξύνοιας παρετήρησεν. Πρβλ. ετι Η. IV ϊ 11 τ ί ο 5, ^άαϊοβ, σ. 114. 

2 Πρβλ. Πλουτ. περί Ίσ. καί Όσ. 72 (== ρ. 380 α κέξ. ), δστις τήν εν λόγφ 
ύπόθεσιν διασαφεϊ ήμίν διαψόρως πως τοΰ Διοδώρου. Δεινός τις καί πανούργος βασι¬ 

λεύς καταμα·θ·ών, οτι οί Αιγύπτιοι τή μέν φύσει κοΰφοι ήσαν καί όξύρροποι προς 
μεταβολήν καί νεωτερισμόν, άμαχον δέ καί δυσκάθεκτον ενεκα τοϋ πλήθους αυτών 
εΐχον δύναμιν, έν ή περιπτοίσει συνεφρόνουν καί Ικοινοπράγουν, έγκατεσπειρεν αύτοΐς 
άίδιον πρόφασιν διαφοράς άπαύστου διά τής εισαγωγής δεισιδαίμονός τίνος έθους 
λατρείας, τής καθιεροίσεως δηλαδή εν έκαστη περιοχή τής τιμής καί τοϋ σεβασμού 
ώρισμένων θηρίων. Τών θηρίων τούτων, άτινα διάφορα ήσαν έν έκαστη περιοχή, 
δυσμενώς καί πολεμικώς προς άλληλα προσφερομένων καί έκαστου τούτων τήν τρο¬ 

φήν τοϋ άλλου άναρπάζοντος συνέβαινεν, δπως καί οι κάτοικοι ομοίως πως προσφέ¬ 

ρω νται προς άλλήλους. Παρέχοντες έκαστοι βοήθειαν τοΐς οικείοις αυτών θηρίοις 
καί χαλεπώς φέροντες, οσάκις ταΰτα ήδικοϋντο καί έβλάπτοντο, περιήρχοντο λέληθό- 

τως εις έχθραν προς άλλήλους παρασυρόμενοι εις. τοΰτο έκ τής έχθρας ταύτης τών 

θηρίων προς άλληλα. . 

3Κ.. ΚείΙζεηδΙεϊπ, Ροϊιη&ηάΓβδ, σ. 182. 
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ιδιαιτέρας τίνος αγάπης και τιμής του Μωυσέως εκ μέρους των όχλων και 

των ιερέων, ητις αποτελεί όντως εναργή έπαινον του Ιουδαίου τούτου νομο- 

θέτου, και δια τοΰδε τοϋ πράγματος έτι, δτι δηλαδή οΰτος ολίγον πρότερον 

ΐστορήθη υπό του Άρταπάνου ώς εισηγητής εν ΑΙγύπτω τής ειδωλολα¬ 

τρίας καί δή και διά ζωηροτάτων χρωμάτων ευλαβούς θαυμασμού, βεβαιού- 

ται κατά βαίιηε1 άπαξ έτι, δτι ό Άρτάπανος ούχί Ιουδαίος είναι. Παρά 

ταΰτα, δσα οΰτος εν συνεχείς περί τής εθνικότητος του Άρταπάνου λέγει, 

μαρτυροΰσι, πόσον δυσχερές ήτο αΰτφ, δπως δημιουργήση έναρμόνιόν τινα 

συμβιβασμόν μεταξύ τούτο μέν τής πεπλανημένης αυτού εκδοχής ταύτης περί 

τής έξ ειδωλολάτρων δήθεν καί εθνικών, ούχί δέ εξ Ιουδαίων, προελεύσεως 

τού συγγραφέως των εν λόγφ αποσπασμάτων ημών, τούτο δέ τής πολλάκις 

εν αύτοΐς διαδηλουμένης θερμής καί επιμόνου έφέσεοίς τού συγγραφέως 

τουτου προς απεριόριστον εξαρσιν τού άψογου καί καθαρωτάτου χαρακτήρος 

τού Μωυσέως καί τού υπερφυούς μεγαλείου τών ύπ’ αυτού εκτελεσθέντων 

θαυμάτων.^ Εχων ό ϋα1ιη£ προ οφθαλμών καί τόδε έτι τό πράγμα, δτι 

δηλαδή ο Άρτάπανος εμφανίζει τον Αβραάμ μέν ώς εφευρέτην τής αστρο¬ 

λογίας, τον Ιωσήφ δέ ώς ιδρυτήν ιερών ναών έν Άθως καί Ήλιουπόλει, 

λέγει, δτι άναμφιβόλως εν τοΐς έν λόγιρ άποσπάσμασι τού λογίου τούτου 

συνυφάνθησαν μετά τών εϊδωλολατρικών παραδόσεων καί ιουδαϊκοί λογι¬ 

σμοί. Ούτως δ καθορισμός τού χαρακτήρος τού συγγραφέως καθίσταται δυσ¬ 

χερής καί άπορος. Εΐ τις εδέχετο επί τού προκειμένου, λέγει εν συνεχείς δ 

Όαίιπε2, ότι Ιουδαίος τις επ’ εύνοίςι τής πίστεως αυτού μετεποίησεν εν πολ- 

λοΐς σημείοις τά ρήματα καί τάς ιδέας είδωλολάτρου τίνος συγγραφέως, τότε 

θα, ανέκυπτε διά τουτου εναργής αντιλογία προς τά επί τοιούτων τινών περι¬ 

στάσεων νομιζόμενα παρά τοΐς Ίουδαίοις, καθά οΰτοι προς δημιουργίαν 

τοιούτων λογοτεχνικών προϊόντων εξέλεγον συνήθως τό υλικόν έκεΐνο κυρίως 

εκ τής εϊδωλολατρικής γραμματείας, δπερ εύάγωγον καί εΰάρμοστον ήτο, 

έπεξειργάζοντο δ’ ειτα τόσον εΰτέχνως, ώστε οΰδαμώς πλέον νά είναι εν αΰτφ 

ευδιάκριτος πως δ πρωταρχικός τού πράγματος εϊδωλολατρικός χαρακτήρ. 

Παρά ταύτα θά ήτο εντελώς άσύναπτος καί ανάρμοστος προς τά παντοειδή 

αυτών συμφέροντα ή ύψωσις εις περιωπήν τινα τής εθνικής λατρείας διά 

τής ακτινοβολίας τού σεπτού μεγαλείου καί τού αξιώματος τού νομοθέτου 

αυτών. "Ενεκα πάντων τούτων θεωρεί δ ΌαΗηε3 εν τφ προσώπφ τού Άρτα- 

πανου συγκρητιστην τινα, ως τοιούτοι πολλοί ύπήρχον μεταξύ τών νεοπλα¬ 

τωνικών τών μ.Χ. χρόνων, δστις ήθελεν, δπως μήτε τήν προτέραν αυτού 

Α. Ό 3. Η π ε, ε.ά., II ( 1884 ) 201. Πρβλ. Βοηθοί 5 ε £ ιι ί ε γ ί α δπηείο · 
Βπεβοπε, έ.ά., XXI ( 1857 ) 1567. 

2 Α. Β 3.1ι η β, έ.ά., II ( 1834 ) 202. 

13 Α. ΒΙίιπε, αύτ., σ. 203. . 
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διδασκαλίαν ή τούς προτέρους αυτού θεούς απόρριψη και αποβαλη μήτε 

πάλιν κατ5 ευθύ άντιστή ταΐς άπαιτήσεσι τής συνέσεως, αίτινες ηξιουν παρ 
αυτού τήν παρενθήκην καί παρεμβολήν οικείων στοιχείων σεμνοτερας τίνος 

καί ίεροπρεπεστέρας υφής. Ούτως έπεδίωκεν 6 ούχί ’Ιουδαϊος Άρταπανος, 

δπως συνδυάση άμφότερα ταύτα διά τίνος άλληγορικής διασαφησεως των 

προτέρων αυτού δοξών δμοίας εκείνη, ήτις επεκράτει παρά τοις Ιουδαιοις. 

Μόνον ώφειλεν δ Άρτάπανος, δπως κατά τήν έκτέλεσιν τού έργου τουτου 

είναι έστραμμένος προς τήν πλευράν τών Ιουδαίων Ιν μείζονί τινι βαθμφ η 

δσον τούτο συνέβαινε συνήθως παρά τοΐς έθνικοΐς νεοπλατωνικόις φιλοσο- 

φοις. Ούτω διαλλάττονται άλλήλοις λίαν καλώς τούτο μέν ή εξαρσις τής χρη· 

σιμότητος τών εθνικών θεών, τούτο δέ ή σύνθεσις τού Μωυσέως μετά του 

Μουσαίου ώς άποτελούντων τό αυτό πρόσωπον ή τού Μωυσέως μετά του 

Όρφέως υπό τήν σχέσιν διδασκάλου προς μαθητήν. Έφ5 δσον τοιαυται συν¬ 

θέσεις ενηργήθησαν βραδύτερον έκ μέρους Ιουδαίων καί Χριστιανών υπο 

τήν πρόθεσιν ώς επί τό πολύ τής άποδείξεως μόνον τής προελεύσεως της 

ελληνικής σοφίας Ικ τής ιουδαϊκής, τότε ούδέν επί τού προκειμένου εμποδιον 

υπάρχει, δπως δεχθώμεν, δτι υπό τήν βαθεΐαν πίστιν περί τής υπέροχης 

καί αρετής τής προτέρας αυτών θρησκείας ή υπό τήν προαίρεσιν τής παρα- 

στάσεως καί διατηρήσεως ταύτης ώς τοιαύτης ώρισμένοι είδωλολάτραι ομου 

μετά τής εγκρίσεως καί τού επαίνου τής ιουδαϊκής διδασκαλίας διετεινοντο 

κατ’ άντίθεσιν προς τούς φιλοσοφοΰντας Ιουδαίους, δτι ή διδασκαλία αυτή 

είναι δάνειον τής θρησκείας αυτών καί οφείλει, δπως εν ή περιπτώσει θέλει, 

δπως αναλάβη χαρακτήρα καθαρότητας καί αλήθειας, νοηθη διά λογισμού 

τίνος θεωρούντος τά πράγματα εΐδωλολατρικώς καί άλληγορικώς. Λίαν ευφυής 

φαίνεται μοι ή θεωρία αύτη τού Ώίϋιηο. Παρά ταύτα δμως είναι αύτη εντε¬ 

λώς άστοχος καί άβάσιμος 1· _ - 'Ρ 
Περί τής προσαγορεύσεως τού Μωυσέως διά τού δνοματος του « Ερ- 

μού - Θώθ » ελέχθησαν ήδη άνωτέρω τά δέοντα. Ενταύθα συμπληρωτικούς 

ποιούμαι απλώς μνείαν τής άστοχου κατά τήν γνώμην μου παρατηρήσεως του 

Μπιε κείμενης εν τφ οίκείφ ύπομνήματι αυτού, καθ5 ήν ή προσαγόρευσις του 

Μωυσέως διά τού ονόματος τού «Έρμού» αποτελεί δήθεν αίνιγμόν εις το 

δνομα: « Έρμιούθ » τού Α 1 καί Β 4, δι* οΰ κατ5 Άρτάπανον ωνομάζοντο 

οι Ιουδαίοι. _ §7. 
Ό Χενεφρής εχων νύν προ οφθαλμών τήν αρετήν τού Μωυσέως εφθό- 

νησεν αύτφ καί έζήτει, δπως επ5 εύλόγορ τινί αίτίφ φονεύση αύτόν. Έπι- 

1 Πρβλ. Ε. δο1ιύΓ6Γ, έ.ά., III ( 19094 ) 479, δστις ώς Ιουδαίον θεωρεί τον 
Άρτάπανον, καθιδρυμένον όμως έν Αίγύπτω, εφ’ δσον οδτος άριστος γνώστης είναι 

τής αιγυπτιακής ιστορίας. Παρά τφ Ίουδαίω τούτιρ ή λάμ-ψις καί ή τιμή τοϋ ιου αΐ 
κοΰ ονόματος μείζονα σημασίαν είχεν ή ή καθαρότης τοΰ τρόπου λατρείας των θεών. 
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στράτευσημένων λοιπόν ποτέ των Αίθιόπων εναντίον της Άίγύπτου ΰπολα- 

Ρων ° Χενε<ΡΘής, οτι εΰρεν επί τέλους εύθετόν τινα ούτω καιρόν προς πρα- 

γματοποιησιν των δολοφονικών αυτού σχεδίων επεμψεν εναντίον αυτών τον 

Μωυσεα στρατηγόν μετά δυνάμεως, ήν συνέστησε κατά μέγα μέρος εκ γεωρ- 

γων, νομίσας, ότι διά τήν ασθένειαν τών στρατιωτών όριδίως ^ Μωυσης 
καταρληθησεται και διαφθαρήσεται υπό τών πολεμίων. 

Ως γνωστόν, λίαν ευκόλως θολούνται αι μεταξύ βασιλέων καί φιλοσό¬ 

φων ^σχεσεις· τήν συνήθη ταύτην εν τη άρχαία γραμματεία εικόνα άναμφιβό- 

λως εγινωσκεν ό Άρτάπανος λίαν καλώς, δ'στις μάλιστα καί ποιείται επί τού 

προχειμενου εκτενή χρήσιν τού ύφους καί τών Ιδιορρύθμων λεκπκών τρόπων 
του ΙΙλατωνος. 

Η εναντίον τών Αϊθιόπων άποσταλεΐσα δύναμις συνεκροτήθη ύπό τού 

λενεφρη ^«γεωργών»1 κυρίως, οίτινες περί τά ειρηνικά έργα τής θερα¬ 

πείας τής γής ασχολούμενοι ούχί καλοί στρατιώται θά ήσαν. Έν τώ κειμένφ 

αυτών αντί: «γεωργών» εχουσιν δ δίερ^πιΐδ, δ νί£6Πΐ5 καί δ Ηοίπί- 

Λοπ: «συγγενών» 8. Νομίζω, δτι ούχί άναγκαία είναι τοιαύτη τις τού κεί¬ 

μενου διορθωσις. Το γεγονός πάντως,,δτι ό Άρτάπανος ένταύθα προς δήλω- 

σιν στιφών απολέμων περί «γεφργών» ποιείται λόγον, δηλοΐ, δτι οΰτος είχε 

γνωσιν^του εν Αΐγύπτιμ^ ύπάρχοντος συστήματος τών τάξεων καί τών γενών3. 

Τφ Αρταπάνφ ούδαμώς έξήρκεσεν ή άνύψωσις τού ήρωος αυτού εις 

τήν υψηλήν θέσιν τού σοφού άνδρός, τού προφήτου καί τού θεού, άλλ5 ύπό 

το κράτος άκορέστου πατριωτικού πάθους επιθυμεί, δπως περιβάλη τον 

πατριάρχην τού,γένους αύτού καί διά τών διαδημάτων έτι στρατηγού τίνος 

ικανωτατου. Εν επιγραφαίς καί παπύροις συχνάκις δίδεται υίοΐς βασιλέων δ 
τίτλος: « Υιός βασιλέας τής περιοχής Κούς ». Έ« σήμερον εύρίσκεται εγγύς 

του Ασσουάν βράχος φέρων τήν έπιγραφήν: « Μεσ(σ)ού,:υίός βασιλέως τής 

περιοχής Κ°υς». Ό Αιγύπτιος οΰτος «Μεσ(σ)ού», οΰτινος τό όνομα θά 
απεδιδετο ελληνιστί διά τού ονόματος : «Μωσής», υπήρξεν έπί μακρόν διοι- 

χητης^της Αίθιοπίας· έζησε κατά τούς χρόνους Ραμσή II. «αί τού Μενεφθά 

υθεν ητο σύγχρονος τού βιβλικού Μωυσέως4. Ή έπιγραφή αύτη ή άλλαί 

επιγραφαι^δμοιαι ταύτη, έν αίς γίνεται λόγος περί εκστρατειών Άαχμές τίνος 

ενάντιον^των Αίθιόπων, άνακοινούμεναι ύπ’ Αιγυπτίων διερμηνέων Ίου- 

δαιοις τών ελληνιστικών χρόνων παρείχον αφορμήν εις τήν γένεσιν τής ύπό 

1 "Εν των χειρογράφων παρέχει ήμΐν τήν γραφήν : * γονέων ». ί 

; . 2/α1δΙ- Ηετζίθΐά, ε.ά,, III (1857) 484 περί < συγγενών, ποιείται λόγον 
επι του προκειμενου: δίαιηιη^βηοδδεη. 

Π^λ· σχετ^δςτ°· 6υπι0Γθ8ο, ΚεοΙιβΓαΙιεδ βατ Γέοοηοπιίβ ροΐίίίαπβ 
άε 1 Ε^γρίε δοηδ Ιεδ Επ^ΐάεδ. Τππη 1870, σ. 55. · 

4 Πρβλ. Η. Β γ η § δ ο Η - Β ε γ, ΗΐδίοΐΓε ά’Ε^γρίσ, I ( 18752 ) 86 κέξ. — 173 

κεξ. του αυτοί, Οεδοίιίοΐιίο Α^γρίβη’δ, σ. 121 κέξ. —228 κέξ. 
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τού Άρταπάνου τό πρώτον παρεχόμενης ήμΐν μυθιστορηματικής φήμης περί 

έκστρατείας τίνος τού Μωυσέως κατά τών Αίθιόπων καί έκνικήσεως τούτων 

ύπ’ αυτού έν τινι μακροχρονίφ άγώνι. Τοιούτός τις συνδυασμός συγκεχυμέ¬ 

νων καί απίθανων πραγμάτων είναι ούχί παράδοξος παρά συγγράφει ζώνη 

εν χρόνοις, καθ’ ούς ώρισμένοι ιερείς, καθά παρά Τακίτο; άναγινώσκομεν ζ 

είχον γνώσιν τών ιερογλυφικών γραμμάτων καί εύχερώς άνεγίνωσκον ταύτα. 

Ό Διόδιορος 2 ποιείται λόγον περί έκστρατείας τίνος τού βασιλέως Σεσοώσιος 

προς τούς προς τή μεσημβρία κατοικούντας Αιθίοπας, ούς κατάπολεμήσας οΰτος 

ήνάγκασεν, δπως τελώσι φόρον έβενον καί χρυσόν καί τών ελεφάντων τούς 

όδόντας. Ούχί άπίθανον είναι, οτι δ Άρτάπανος είχε γνώσιν καί τής θρυ* 

λουμένης ταύτης εκστρατείας τού Σεσοώσιος καί ουτω διακαώς επεθυμει, 

δπως τον αρχηγόν αυτής άντικαταστήση διά τού πατριάρχου καί προφήτου 

τού ιουδαϊκού λαού. 

§ *· 

Ό Μωυσής ελθών επί τον Έρμοπολίτην ονομαζόμενον νομόν ^ έχω ν 

περί τάς δέκα μυριάδας γεωργών αύτού κατεστρατοπέδευσεν, έπεμψε δ3 ειτα 

προς κατάληψιν τής χώρας καί έγκατάστασιν έν αυτή εκείνους τών στρατη¬ 

γών αύτού, οίτινες κατά τάς μάχας έπιφανώς έπλεονέκτουν καί λαμπρώς 

ούτως έν τή ροή τών ετών άνεδείχθησαν. Κατά την μαρτυρίαν τών ΙΙλιου- 

πολιτών διήρκεσεν δ πόλεμος οΰτος δέκα έτη περίπου. 

Έν τφ κειμένω έχομεν τήν φράσιν: «τον δέ Μώυσον έλθόντα επί τον 

Έρμοπολίτην ονομαζόμενον νομόν έχοντα περί δέκα μυριάδας γεωργών 

αύτού καταστρατοπεδεύσαι (δο. Άρτάπανος φησιν)». Είναι προφανές, δτι 

ή μετοχή : « έχοντα » άναφέρεται εις τό ύποκείμενον τής μετοχής : « έλθόν¬ 

τα», τόν «Μώυσον» δηλαδή. Ρήματα μεταβάσεως καί έλεύσεως σημαντικά, 

οίον: « βαίνειν », « έρχεσθαι», « ίκνεΐσθαι », << ήκειν » κ.ού.κ. συνάπτονται 

πολλάκις μετά μετοχών έπί τφ σκοπφ αγωγής μετά τίνος γραφικής λεκτικής 

αρτιότητος τής ύπό τών μετοχών τούτων δηλουμένης έννοιας εις τήν σφαίραν 

αισθητής τίνος θέας. Αϊ μετοχαί αΰται είναι χρόνου αορίστου (συνοπτικού 

τού παρελθόντος), ενεστώτος (παρατατικού τού παρόντος) καί μέλλοντος 

(συνοπτικού τού μέλλοντος) καί δηλούσιν αντιστοίχως ύπό τούς χρόνους 

τούτους έν αναφορά προς τήν έννοιαν τού ρήματος, δπερ προσδιορίζουσι, 

χρόνον τής προτέρας έπελεύσεως γεγονότος τίνος μετά τροπικής τίνος χροιάς, 

τρόπον καί σκοπόν, οίον: « βή δέ κατ’ Ούλύμποιο καρήνων άίξασα » Όμ. 

Ίλ. Β 167· «έρχομαι [γάρ] δή επιχειρών σοι έπιδείξασθαι τής αιτίας το 

είδος» Πλάτ. Φαίδ. ρ. 1006· « ...30δυσσεύς έρχεται... | νέον τι προς σέ 

1 Τ30. &ΠΠ31. II 60, 3. 

2 Διόδ. I 55, 1. 
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ση μανών έπος » Εύρ. Έκ. 216 κέξ. - Αΐ μετοχαί «ΰται ίσοδυναμούσιν εμπρο- 

θετφ τινί η^επιρρηματιχφ εν γένει προσδιορισμφ, ήτοι: « άίξασα » = « διώ 
τάχους », « δρμητικώς »* « επιχειρών » = « μετ’ επιχειρημάτων », « επιχειρη¬ 

ματικούς »' « σημανών » = « προς αγγελίαν », « άγγελικώς » 1. Όλίγον ανω¬ 

τέρω, εν Γ 7 δηλαδή, έλέχθη υπό του Άρταπάνου, δτι ο Χενεφρής 2πεμψε 

τον Μωυσεα εναντίον των Αίθιόπων μετά δυνάμεως άπλώς έκ γεωργών συγ¬ 

κροτούμενης* νυν παρίστατο ανάγκη, όπως ακριβέστερον δηλωθή τό μέγεθος 

της δυνάμεως ταύτης άνερχομένης εις δέκα μυριάδας. Τό μέγεθος τούτο άκρι- 

βώς τής στρατιάς αποτελεί τό αίτιον τής εν Γ 9 μνημονευομένης ίδρΰσεως 

υπό του Μωυσέως τής Έρμου πόλεως. Παραδόξως ό νί§-6Πΐ5 συνάπτει τήν 

έν λόγφ μετοχήν: « εχοντα » υπό τον συντακτικόν χαρακτήρα τής αναφοράς 

μετά τής προηγουμένης λέξεως «νομόν» και μεταφράζει λατινιστί ώδε: 

Μογ5ΐιπι Άηίβτη αά ρταοίθοίιιπιηι ςιιαπάδπι, ομΐ ΗοπηοροΚίαε ποπιεπ 

ηααεςιΐΘ οοΐοηοππη μά οεηίιπη ηιίΐία πιιηιεταίοαΐ, ρτοΐοοίυηι οαδίτα Μ 

ροδίιίδδε (50. Ατϋαραηϋδ δοπδίΐ:). Τοιαύτη τις του πράγματος ερμηνεία 

φαίνεται μοι άστοχος εξ έπόψεως περιεχομένου του κειμένου καί συντακτικής 

τών λέξεων αύτού πλοκής. Έν πρώτοις ρητέον, ότι ούδείς λόγος υπήρχε 

δηλώσεως του αριθμού τών κατοίκων του Έρμοπολίτου νομού, εΐ δ’ οπωσ¬ 

δήποτε άναγκαία^ ήτο ή δήλωσις του αριθμού τοΰτου, τότε εδει, δπως μή 

μονον οί γεωργοί, αλλα καί πάσαι αΐ άλλαι τάξεις τών κατοίκων αυτού 

δηλωθώσιν. Συντακτικώς θά ήτο ή μετοχή αυτή αναφορικού χαρακτήρος 

προσδιορίζουσα τόν «νομόν» καί θά παρεϊχεν ήμΐν τήν έννοιαν, δτι δ Μωυ- 

σής ήλθεν εϊς τόν Έρμοπολίτην ονομαζόμενον νομόν, δστις ειχεν, ώς γνω¬ 

στόν, δέκα μυριάδας γεωργών, θά περιέγραφε δηλαδή αύτη ύπάρχουσάν τινα 

ήδη καί γνωστήν ήμΐν κατάστασιν, περί ής δμως ούδείς πρότερον έγένετο 

λόγος. Τούτο μόνον επί τού Μωυσέως θά ήδύνατο, δπως συμβή, περί ου 

ελέχθη ήδη, δτι έγένετο στρατηγός καί είχε δύναμίν τινα, ής ό προσδιορι¬ 

σμός αναγκαίος θά ήτο έν τινι ύστέριρ καί καταλλήλφ τόπφ. ΕΪ ό Άρτάπα- 

νος νύν^τό πρώτον επεθύμει, δπως καταστήση ήμΐν γνωστόν, δτι ό εν λόγφ 

νομός είχε δέκα μυριάδας γεωργών ώς κατοίκων, τότε ώφειλεν ούτος, δπως 

ποιησηται χρήσιν παρεμφατικής αναφορικής προτάσεως: « δς ειχεν», ούχί 

δέ απαρεμφατικής μετοχής: «εχοντα». Αΐ παρεμφατικαί άναφορικαί προτά¬ 

σεις ούδαμώς ίσοδυναμούσι ταΐς άπαρεμφατικαΐς άναφορικαΐς μετοχαΐς, ώς 

παρά ταύτα ούχί^όρθώς δέχεται ό ΚχϊΙιπογ2 έπαγόμενος μάλιστα τήν άστο- 

χον εξισωσιν: «Άνήρ, δς μάλα πολλά §πλάγχθη»=« άνήρ μάλα πολλά 

πλαγχθεις». Περί « πλαγχθέντος άνδρός» ποιείται τις λόγον, δταν 6 άκροα- 

1 Πρβλ. προχείρως Κ. Κ&ΗπβΓ-Β. Ο ε γ ί Η, ε.ά.. II (1955 ) 60 «εξ. ί = 6 
482, 10). . 1 8 

2 Κ. Κ ϋ ίι π ε γ > Β. Ο ε γ ί Η, αύτ., σ. 399 ( = § 554, 1). 

Ό Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος καί τό έργον αυτοΰ 303 

τής τών λόγων αυτού γινώσκη τάς πλάνας τού άνδρός καί Ιπιθυμή πλέον, όπως 

μή ταύτας, άλλ’ άλλο τι περί τούτου μάθη, εν φ περί « άνδρός, δς πολλά επλαγ- 

χθη» ποιείται τις λόγον, όταν δ ακροατής τών λόγων αύτού μηδεμίαν γνώσιν 

τών πλανών τού άνδρός έχη καί έπιθυμή νυν, δπως μάθη ταύτας. Τούτο γίνε¬ 

ται επί τού Όμηρου, Όδ. α 1: «’Άνδρα μοι έννεπε, Μούσα, ος μαλα πολλά 

πλάγχθη». Διά πάντα ταύτα έχω τήν γνώμην, δτι ή μετοχή : «εχοντα» του 

έν λόγφ χωρίου λίαν φυσικώς έξ επόψεως λογικής καί συντακτικής των λεξεων 

πλοκής συνάπτεται μετά τού «Μώυσον», ούχί δέ μετά τού «νομον». Προς 
δημιουργίαν καί τήρησιν τού συνδυασμού τούτου ούδέ άπαξ ύπάρχει χρεία 

περιλήψεως τής μετοχικής προτάσεως :« εχοντα περί δέκα μυριάδας γεωργων » 

μεταξύ κομμάτων, ώς πράττουσιν δμως πάντες οί καλοί καί άγαθοι εκδοται 

τών άποσπασμάτων τού Άρταπάνου. Αΐ μετοχικαί προτάσεις ουδέποτε χωρί¬ 

ζονται διά κόμματος τής ύπ’ αυτών προσδιοριζόμενης προτάσεως. Η στιξις 

άποτελει κόσμημά τι μόνον τής γραφής έξαγγέλλουσα απλώς τήν εναργως 

ύπάρχουσάν συντακτικήν τών λέξεων πλοκήν, ούδαμώς δέ καταλυουσα η 

μεταβάλλουσα ταύτην. 

§ 9· 

Ένεκα τού μεγέθους τής στρατιάς έκτισαν έν τφ τόπφ τούτψ οι περί 

τόν Μωυσεα πόλιν καί καθιέρωσαν έν αύτή τήν ίβιν, διότι αύτη κατεστρεφε 

τά βλάπτοντα τούς άνθρώπους ζφα. Τήν πόλιν ταύτην προσηγόρευσαν οι 

περί τόν Μώυσον « Έρμού πόλιν »ι· « 
Τοιαύτά τινα έργα ίδρύσεως νέων πόλεων καί αποικιών άπετελουν, ως 

γνωστόν, παρά τοΐς διαδόχοις τού Μεγάλου Αλεξάνδρου κυρίως τά άξιολο- 

γώτερα καί σπουδαιότερα κεφάλαια τού στρατιωτικού καί πολίτικου βίου. ^ 

Περί τής καθιερώσεως τής ΐβεως καί περί τού ονόματος: «Έρμου 

πόλις» έγένετο ήδη λόγος ανωτέρω. 

§ 10. 
Οί Αΐθίοπες καίπερ πολέμιοι οντες τόσον πολύ έστερξαν τόν Μωυσεα, 

ώστε καί αυτήν τήν περιτομήν τών αιδοίων έμαθον παρ’ εκείνου καί δή και 

ού μόνον ούτοι, άλλα καί οι περιξ λαοί απαντες. ^ Χ , 
Έν τφ πρωτοτύπφ κειμένφ έχομεν τήν φράσιν : «ού μόνο^ν δε τουτους 

(δο. τούς Αιθίοπας Άρτάπανός φησι στέρξαι τήν περιτομήν των αιδοίων), 

άλλά καί τούς ίερεΐς άπαντας». Έν σχέσει προς τήν ύπόθεσιν τής άναληψεως 

τού έθους τής περιτομής έχομεν ενταύθα άντίθεσίν τινα έπιδοτικήν μεταξύ 

τούτο μέν τών Αίθιόπων, τούτο δέ «ιερέων » τινών. Τίνες ήσαν οι « ιερείς» 

ούτοι; Έφ’ δσον έν τφ κειμένο; ούδείς ονοματικός προσδιορισμός τής 

1 Πρβλ. Ρ. Ε. ΙπΜοπδΙίϋ, ε.ά., Π (1806) 182 κέξ. 
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λεξεως ταυτης υπάρχει διασαφών εγγύτερόν πως τον λαόν, εϊς ον οί « ιε¬ 

ρείς » οΰτοι άνήκον, οίτινες πλήν των «Αίθιόπων» άνέλαβον ομοίως τό 
έθος τής περιτομής, θα ώφείλομεν, όπως δεχθώμεν, ότι περί «Αίθιόπων» 

ιερεων πρόκειται, εφ3 δσον από τής παραγράφου ήδη 7 κεξ. περί των Αίθιό¬ 

πων κυρίως γίνεται λόγος. Παρά ταύτα τοιαυτη τις άντίθεσις θά ήτο εύλο¬ 

γος, ει καθ’ οίονδήποτέ τινα τρόπον έγινώσκομεν ήδη, δτι καί εν Αίθιοπίρ:, 

καθά τούτο καί έν Αϊγΰπτφ συνέβαινεν, επεκράτει πως τό σύστημα εκείνο 

των τάξεων καί των γενών, καί εί περαιτέρω έν τφ πρώτου μέρει τής εν λόγου 

αντιθέσεοις εγίνετο λόγος ούχί γενικώς περί « Αίθιόπων», εν οίς θά περιε- 

λαμβάνοντο φυσικώς καί οί ίερεΐς, ώστε νά μή ύφίσταται πλέον στάδιον 

ενεργείας^ άντιθέσεώς τίνος, αλλά περί τάξεώς τίνος κυρίως διαφόρου τής 

ταξεως των «ιερέων», οίον περί «γεωργών», «ποιμένων», «στρατιωτών» 

κ.ου.κ. Κατά ταυτα εύλογον επί του προκειμένου άντίθεσιν θά εΐχομεν εν τή 

φρασει κυρίως: «ού μόνον δέ τούς Αιθίοπας γεωργούς (-ποιμένας, - στρα- 

τιώτας) στέρξαι την περιτομήν, αλλά καί τούς ίερεΐς τούτων άπαντας». Έν 

τφ κειμένορ δμως ούδαμώς λέγεται τοιούτόν τι, ινα εχωμεν την, περί ής 

ο λόγος, εύλογον τών εννοιών άντίθεσιν. Ούδαμώς πάλιν δυνάμεθα, δπως 

ανευ περαιτέρω τίνος διαδικασίας δεχθώμεν εν τφ κειμένφ, δτι διά τών 

« Αίθιόπων» οί γεωργοί κυρίως, οί ποιμένες κ.ου.κ. δηλοϋνται άτε δήθεν 

αυτοί κατ’ εξοχήν συγκροτοΰντες τά τάγματα τών προς τον Μωυσέα πολε- 

μουντων στρατιωτών, ούχί δέ οί έργα ειρήνης άσκούντες ίερεΐς, ίνα ούτως 

εχωμεν έν αύτφ άντίθεσιν τινα Ιπιδοτικού καί προοδευτικού χαρακτήρος. 

Κατα ταυτα ούδέν άλλο υπολείπεται ήμΐν ενταύθα ή δπως δεχθώμεν, δτι 

περί ίερέων τής «Αίγυπτου» κυρίως πρόκειται. Παρά ταύτα καί ή έκδοχή 

αύτη παντοειδείς δυσχερείας δημιουργεί. Έν πρώτοις παρατηρητέον ομού 

μετά του ^επάΐαπά ι, δτι άτοπος καί παράδοξος θά ήτο επί τού προκειμέ¬ 

νου τού 'Αρταπάνου ή πληροφορία, καθ’ ήν ο Μωυσής εκείνος, δστις ύπό 

του , Ιουδαίου τούτου λογίου υμνείται ολίγον ανωτέρω τής συγγραφής αύτού 

κατα τινα τρόπον μεστόν ποιητικής διαθέσεως καί μυθιστορηματικής υπερ¬ 

βολής ώς^δεξιώτατος όργανωτής τής αιγυπτιακής πολιτείας καί ώς σοφός 

ίδρυτης τής αιγυπτιακής θρησκείας, ούδαμώς εν προγενεστέρφ τινί χρόνφ, 

οτε οΰτος παντοδύναμος^ Αίγύπτφ ήτο, είσήγαγεν εϊς τήν χώραν ταύτην τό 

έθος τής περιτομής, άλλ ανέβαλε τήν έκτέλεσιν τού έργου τούτου επί τόσον 

μακρόν χρονικόν διάστημα, δτε οΰτος ού μόνον μακράν τής Αΐγύπτου θά 

εύρίσκετο, αλλά καί τάς φροντίδας θά είχε τής επιτυχούς διεξαγωγής πολέ¬ 

μου σοβαρωτατου. Σημειωτέον έν συνεχείς, δτι τοιαύτη τις πληροφορία καθί- 

1 Ρ. λν 0 π ά I α Π ά, III. Βίε Ηεΐΐεηίδίίδοΐιεη Ζεπ§;ηΪ83ε ΰύετ όίε &§;γρί:ϊ3ε]ΐθ 
Ββδεηηεκ1ιιπ§' έν : Ατεΐιίν ίϋτ Ρ&ργΓπδίοτδεΙιιΐπδ υηά νεην&ηάίε ΟεΗεΙε II 1 
{ 1903 ) 28, σημ. 3. 

19 - 3 -1960 

Ό Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος καί τό έργον αύτοϋ 305 

σταται άτοπωτέρα καί παραδοξοτέρα διά τής προσθήκης τής λεπτομερείς, 

οτι τό εν λόγιο έθος τής περιτομής άνέλαβον πάντες οί Αίθιοπες, ει καί ουτοι 

έθνος ήσαν πολέμιον καί εχθρικόν, παρά τοΐς Αίγυπτίοις όμως περιωρίσθη 

τούτο έν τή τάξει μόνον τών ίερέων καί δή καί γνωστού δντος, δτι κατά πάσαν 

πιθανότητα πάντες οί Αιγύπτιοι, ούχί δέ μόνον οί ιερείς, περιετεμνοντο. 

5Αναντίρρητους έκεΐνος, δστις δέχεται πιθανόν πρώιμόν τινα έν Αίγύπτφ 

περιορισμόν τού έθους τούτου έν τή τάξει κυρίως των ίερέων μόνον, θά ήδύ- 

νατο, δπως άντιτάξη ενταύθα τήν παρατήρησιν, οτι ό έν άλλαις περιπτώσεσιν 

όπωσδήποτε λίαν εύτολμος εμφανιζόμενος ήμΐν Ιουδαίος συγγραφευς του 

βίου καί τών έργων τού Μωυσέως ποιείται επί τού προκειμένου λόγον περί 

«ίερέων» μόνον Αιγυπτίων δημιουργών ούτως έν τή διηγήσει αυτου ανω¬ 

μαλίας εσωτερικής τίνος άπιθανότητος, έπειδή ούδαμώς ΐσως επεθυμει, δποις 

προκαλέση αντιλογίαν τινα κατά τού πασίγνωστου πλέον γεγονοτος τής μερι¬ 

κής Ιν Αίγύπτφ, έν τή τάξει δηλαδή τών ίερέων αύτής κυρίως, εφαρμογής 

τού έθους τής περιτομής. Παρά ταύτα άτοπος και παράδοξος θά παρεμενεν 

ή άοριστία τής φράσεως: «τούς ίερεΐς άπαντας» άνευ τής επαγωγής τού δια 

τής διενεργουμένης ένταύθα άντιθέσεως άπαραιτήτου καθισταμένου προσδιο¬ 

ρισμού: «τών Αιγυπτίων». Όπωσδήποτε συνετελέσθη ένταύθα θόλωσίς τις 

τού κειμένου είτε ύπό τού Πολυΐστορος είτε ύπό τού Εύσεβίου είτε ύπό της 

παραδόσεως έν γενει καί παρίσταται ανάγκη συμπληρώσεώς τίνος αυτου^η 

διορθώσεως, δμως άντί τής επαγωγής τού μνημονευθέντος προσδιορισμού : 

« τών Αιγυπτίων», ώστε νά εχωμεν πλέον τήν φράσιν : «καί τους ιερείς των 

Αιγυπτίων άπαντας», όρθοτέρα φαίνεται μοι ή διόρθωσις του ΌιβΗΙ: «και 

τούς πέριξ άπαντας», ήν έναργώς ύπαγορεύουσιν οί νόμοι τής παλαιογρα¬ 

φίας1. Παρά ταύτα έν συναφείς* προς τά ανωτέρω ρητέον έτι ολίγα τινα εν 

σχίσει προς τό ζήτημα τής γενικής ή μερικής εφαρμογής έν Αίγύπτφ του 

έθους τής περιτομής. 
Παρ’ 'Ηροδότφ 2 άναγινώσκομεν, δτι έκ πάντων τών ανθρώπων μονοί 

οί Κόλχοι καί οί Αίγύπτιοι καί οί Αίθίοπες περιτέμνονται άνέκαθεν τά 

αίδοΐα. Οί Φοίνικες καί οί Σύριοι οί έν τή Παλαιστίνη δμολογούσι και αυτοί, 

δτι παρ’ Αιγυπτίων έμαθον τό έθος τούτο, οί Σύριοι θέ οι περί τον Θερμώ- 

δοντα καί τον Παρθένιον ποταμόν καί οί Μάκρωνες οί άστυγείτονες τούτων 

λέγουσιν, οτι άπό τών Κόλχων νεωστί έμαθον τούτο' οΰτοι μόνοι είναι 

περιτεμνόμενοι έκ τών ανθρώπων καί οΰτοι φαίνονται ποιούντες τά αύτα 

1 Πρ(3λ Ρ. 6 η ά 1 & η ά κριτικήν άνάλυσιν τής ανωτέρω ήδη μνημονευθεί- 

σης εργασίας τού Κ. Κ.είίζεη8ίείη : Ζνρεί Γ6Κ^οη56β3θΚώΜΚο^ 

έν : Βετίΐσετ ρίπίοΐο^εύε ^οοΙιοηΒοΙιπίί: 22 ( 1902) 1322. Ό ^πάΐαπά προθυ- 

ιιιος εγκρίνει τήν διόρθωσιν ταυτην του Βΐεΐιΐ. 

2 'Ηρόδ. II 104, 2 κέξ. 

ΕΕ1ΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ©' 
20 
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τοις Αιγύπτιοις. Έν συνεχείς άναγινώσκομεν ενταύθα, δτι ό Ηρόδοτος 

ούδαμώς δύναται, δπως εξενέγκτι βεβαίαν τινά και ασφαλη κρίσιν περί Αίγυ- 

πτίο^ν καί Αίθιόπων, όπότεροι τούτων παρά των ετέρων εξέμαθον τό εν λόγφ 

άρχαίον έθος τής περιτομής1. Ό ιστορικός καί γεωγράφος Άγαθαρχίδης 2 

λεγει περί των Τρωγλοδυτών, δτι οΰτοι περιτέμνονται τά αιδοία, καθάπερ 

παντες οί Αιγύπτιοι. Ο Διόδωρος3 ποιούμενος μνείαν Χαλδαίων τε καί 

Αργείων καί Κολχων καί Ιουδαίων ως άποίκων των Αιγυπτίων επάγεται 

την παρατηρησιν, οτι παρά τοΐς γένεσι τούτοις εκ παλαιού χρόνου παρεδόθη 

τό έθος τής περιτομής των γεννωμένων παίδων μετενεχθέν εξ Αίγυπτου4. 

Ο Φίλων λεγει, οτι γελάται η των γεννητικών οργάνων περιτομή, πράγμα 

ουχί μετρίως σπουδαζόμενον καί παρ’ ετέροις εθνεσι, μάλιστα δέ παρά τω 

αίγυπτιακφ, δπερ καί πολυανθρωπότατον καί άρχαιότατον καί φιλοσοφώτα- 

τον φαίνεται δν 6. Ό Ίώσηπος7 λέγει περί του Άπίωνος, οτι οΰτος τυφλός 

τον νουν ήτο, διότι προτιθέμενος κυρίως, δπως υπέρ των Αιγυπτίων λοι- 

δορή τούς Τουδαίους καί χλευάζη τό παρ5 αυτοΐς ύπάρχον έθος τής περιτο¬ 

μής, καταδείκνυται κατήγορων των Αιγυπτίων τούτων ακριβώς, οϊτινες ού 

μόνον ποιούνται χρήσιν τών υπό τούτου λοιδορουμένων εθίμων, αλλά καί 

άλλους λαούς έδίδαξαν την περιτομήν, καθά περί τούτου λέγει ό Ηρόδοτος8. 

Ό Κέλσας9 λέγει, οτι ουδέ άγιώτεροι είναι οϊ Ιουδαίοι τών άλλων ανθρώ¬ 

πων άτε περιτεμνόμενοι, έφ’ δσον τούτο από προτέρων ήδη χρόνων πράτ- 

τουσιν Αιγύπτιοί τε καί Κόλχοι 10. 

1 Πρβλ. Ίϊροδ. II 36, 3' 37, 2. 

2 ΆγαΟαρχ. παρά Φωτ. βιβλιοθ. 250 ( = II [ 1825 ] 454 α 25 κέξ. Βι^Ι^ταδ = 
Οεο£τ. Ογ. πίίπ. I [ 1882] 154 α 10 κέξ. ). 

3 Διόδ. I 28, 1 κέξ. 

Πρβλ. Διοδ. I 55, 5’ III 32, 4. Έν τφ τελευταίφ τούτφ χωρίω αντιγράφει ό 
Διόδωρος σχεδόν κατά λέξιν τόν Άγαθαρχίδην. Περί τής περιτομής των παίδων 
παρ’ Αίγυπτίοις πρβλ. έτι Στράβ. XVII 2, 5 ( = ρ. 1180 Α. = ρ. 824 Ο. — III ί 1852 1 
404 κέξ. Κγ3ιπ6γ). 

5 Φίλ. περί τών έν μέρει διαταγμ. — περί περιτ. 1 (:= § 2 = V ί 1906 ] 1 11 
κέξ. Οοΐιη ). 

Πρβλ. Ιο Β. Αηοΐιετ, Φίλωνος τοΰ Ιουδαίου παραλειπόμενα “Αρμενα. 

Ρ ίαΐΐοηίδ Ιηάαεΐ ρ3Γ3ΐϊροηιεη3 Αγπι6Π3... ορετ3 ΙιαεΙεπηδ ΐηεάΐϊα εχ Αππεπα 
νετδίοηε αηίίφΐΐδδίηιβ... ηυηο ρι-ΐηηιιυ ίη Βπίΐυιη ίΐάεΐίίετ Η&πδΙ&Ια. νεηείϋδ 
1826, ρ. 219: ...ςυοαΐ&ιη ηοη ^άαεΐ δοΐί, νετητη είΐ&ιη Αε^γρίϋ οί ΑταΒεδ εί 
Αείίιίορεδ 3ίρυε £ετε οιηηεδ ΐπ πιεπάίοη3ΐί ρΕτίε ρΓΟρε Ζοηαιη ΙοττΐάΕΐη 
ήαΐάίβηίεδ είτειιηιεΐάιιηΙυΓ. 

' Ιώσ. περί τής άρχαιότ. Ίουδ. ( = άντιρρ. προς *Απ.) Π 13 ( = § 142 =ν 
[ 1889] 72, 5 κέξ. Νίεδε). 

δ Πρβλ. Ίωσ. αύτ. I 22 (= § 169 κέξ. = V [ 1889] 31, 15 κέξ. ). 

Κέλσ. παρ Ωριγ. κατά Κέλσ. V 41 ( = Βίο ^πεοΐιίδοΐιεη εόπδίΐΐεΐιεη 
δείιπθδίεΐΐετ άετ ετδίεη άτεί ^Ιιτίιιιηάετίε II [1899] 45, 4 κέξ. Κοείδε1ΐ3ΐι). 

Πρβλ. Ώριγ. αύτ. I 22 (= αύτ. I [ 1899 ] 72, 23 κέξ.) : < Μετά ταΰτα τό 

'Ο Ιουδαίο; λόγιος Άρτάπανος καί τό έργον αύτου 807 

Καθά παρατηρούμεν, εν πάσι τοΐς ανωτέρω χωρίοις τής αρχαίας γραμ¬ 

ματείας γίνεται λόγος περί τής περιτομής παρά τοΐς Αίγυπτίοις ως περί τίνος 

έθους πρωτοτύπου καί γενικής εφαρμογής1. Παρά ταύτα ύπάρχουσι καί 

χωρία τής αρχαίας ελληνικής γραμματείας, εξ ών θά ώφειλέ τις, όπως συνα- 

γάγη τό συμπέρασμα, δτι τό έθος τούτο παρά τοΐς Αίγυπτίοις εφηρμόζετο 

υπό τής τάξεως τών ιερέων μόνον- 
"Ηδη παρ5 'Ιερεμία2 γίνεται λόγος περί τών Αιγυπτίων όμοΰ μετ’ άλλων 

λαών ώς περί « άπεριτμήτων σαρκί». ΌΊώσηπος0 λέγει, οτι άπαντες οί Αι¬ 

γύπτιοι ιερείς περιτέμνονται4. Καί ο 'Ωριγένης6, περί τών Αιγυπτίων ιερέων 

κυρίως ποιείται λόγον ώς περιτεμνομένων6. Κλήμης ο'Αλεξανδρεύς 7 λέγει 

περί τού Πυθαγόρου, δτι ούτος περιετέμετο, ίνα υπό τόν οπωσδήποτε άπαι- 

τούμενον δρον τούτον κατελθών εις τά άδυτα τών Αιγυπτίων προφητών εκ- 

μάθη την φιλοσοφίαν αυτών. Επειδή καί παρ5 Ίαμβλίχφ 8 γίνεται ^λόγος 

περί αποδημίας τού Πυθαγόρου προς άπαντας τούς Αιγυπτίους ιερείς καί 

περί διατριβής αυτού επί πολλά έτη κατά την Αίγυπτον εν τοις^άδυτοις 

αστρονομούντός τε εκεΐ καί γεωμετρούντος καί μυουμενού πάσας θεών τελε- 

τάς, οφείλομεν, δπως αναζητήσωμεν τήν πηγήν τοιούτων τινών πληροφοριών 

περιτέμνεσθαι τά αιδοία... φησίν (80. ό Κέλσος) από Αιγυπτίων αύτό έληλυθέναι»* 

V 48 (= αύτ. II [ 1899] 52, 11 κέξ.). 
1 Πρβλ. Ηετοάοίί Η3.1ΐο3Γη355εη5Ϊ8 Μυβ&ε. ΤεχΙυιη αά Ο&ΐδίοταη εαι- 

ίΐοηετη τεε.,ρετρείηα Ιπω Ργ. Ο γ ε η ζ ε χ ι ίυιη δηη πάηοί. ίηδίτ. ...ΐηάίεεδςυε 
αάί Τ. Ο. Ρ. Β 3 ε Κ τ. I, Ι,ίρβί&β 18562, ρ. 655 ύπόμν. εις Ίϊροδ. II 104, 2 : ...ιΐΐυά 
δαίΐδ ίίπηητη εεΠαπιςαε νΐάείητ, Αβ8γρ1ΐθ8 υίίςηε ρετ οιηηεηι 3ηίΐρυΐίίΐίεηι 
ρπηιοδ ίηΐδδε, ηαΐ είτεηιηεϊδΐοηεηι εί ϊρδί οόδετνβτίηί εί &ά &1ι&5 ίΓ3ηδίιι1επη 

^εηίεδ. 
2 Ίερεμ. 9, 25 (24) κέξ. 
3 Ίώσ. περί τής άρχαιότ. Ίουδ. (= άντιρρ. προς Άπ.) II 13 ( — § 141 V 

[ 1899 ] 72, 3 Νίβδε). β 
4 Περί τών Αιγυπτίων Ιερέων λέγει ενταύθα ο Ίωσηπος, οτι ουτοι, κυρίως 

« άπαντες » περιετέμνοντο, ενώ ολίγον κατωτέρω, έν χωρίω δηλαδή άναγραφεντι ήδη 

ανωτέρω ώς μαρτυρία» γενικής παρ* Αίγυπτίοις έφαρμογής τοΰ έθους τούτου της περι¬ 

τομής, λέγει ούτος, ώς εϊδομεν, άνευ διακρίσεως περί τών Αιγυπτίων εν γενει οτι 
οδτοι ού μόνον εποιοΰντο χρήσιν τών ύπό τοΰ Άπίωνος λοιδορουμένων εθίμων, αλλα 
καί άλλους λαούς έδίδαξαν τήν περιτομήν. Ελαφρά τις αντιλογία παρατηρειται 
ένταϋθα ή έλλειψις αύστηράς ακρίβειας έν τφ ποοσδιορισμφ τών Ιστορικών γεγονότων. 

δ Ώριγ όμιλ. εις Ίερ. V 14 (= Πιε ^τίεοΐιίδοΐιεη οήπδίΐΐοΐιεη δοΐιπίΐδίεΐ- 

1€Γ άετ ετδίεη άτεϊ Ιαθτΐιυπάετίε III [ 1901 ] 43, 21 κέξ. ΚΙοδΙεπηαηη). 

6 Πρβλ. Έπιφ. παν. αίρ. 30, 33 (=ϋίε £Γΐεο1ιίδθ1ιβη οΗηδίΙιεΙιεη δείιπίί- 

δίεΐΐετ άετ ετδίεη άτεΐ ΙπΙΐΓΐιιιηάβΓίβ I [ 1915 ] 379, 25 κέξ. ΗοΙΙ )· Ωραπολλ. I 14 

( — ρ. 23 Πεεηΐ3ηδ [1835]). , 
7 Κλήμ. στρωμ. I 15, 66, 2 ( = Οίε ^τίεείιίδοΐιεη Λπβίΐιείιβη ΒεΙιπίίδίεΙ- 

Ιετ άετ ετδίεη άτεϊ ΙεΚτΚηηάετΙβ II [1906] 41, 28 κέξ. δίαίιΐίη). 

δ Ίάμβλ. περί τοΰ πυθαγορ. βίου 4 ( = ρ. 12 κέξ. ΌειΛηετ [ 1937 ] ). 
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περ'ι τού βίου του μεγάλου τουτου εκ Σάμου φιλοσόφου εν τοίς κύκλοις των 

πρώτων εκείνων Νεοπυθαγορείων, οιτινες κατά πάσαν πιθανότητα έν Αλε¬ 

ξάνδρειά τό πρώτον εξ ιερέων κυρίως συνεκροτούντο. Τέλος έπάγομαι ενταύθα 

λατινιστί παραδιδόμενον ήμΐν χωρίον του Ώριγένους εν φ γίνεται λόγος 

περί της περιτομής ως απαραίτητου παρά τοΐς Αίγυπτίοις προϋποθέσεως 

προς άνάληψιν ιερατικού τίνος κυρίως ή άλλου άνωτέρας ηθικής και πνεύμα* 

τικής αξίας υπουργήματος: Επαίτη είτοαιηςίδίο αρηά νοε, ο ^εηίίΐεδ, ίΐα 
ηΐΕ§·ηί Ιααβθίιατ, αί ηοη ροδίτη νυ1§Ό ί^ηοίηΐί, εεά εοΐίδ δαοετάοΗΒαδ εί 

Βΐδ, ςαί ίηίετ ίρδοδ εΐεείίοτίβαδ δίαάίίδ ηιαπείραΗ ίιιετίηΐ:, οτεάίΐίιιτ. 

παπί αραά Αε§:γρί:ίοδ, <*αί ίη δαρετδίίίίοηί&ιΐδ νεδίτίδ εί νείαδίίδδίιηί 

Ιια^επίαΓ εί επιάίίίδδίπιί, α φΐίδιίδ ρτορε οπιηεδ τεΐίςαί ηίηηι δαοτο- 

ταπί εί οαετίηιοηίαδ ηιαίπαίΐ δαηί;, αραά Ηοδ, ίηιιιιαιη, ηαΐΐαδ ααί §εο· 

ιηείπαε δίιιάεβμί: ααί; αδίτοηοπιίαε, ςααε αραά ίΐΐοδ ρταεείρπηε άίεηη- 

ίατ, ηαΐΐαδ οετίε αδίτο1ο§ίαε εί §;εηεδεοδ, ςαα ηίΗίΙ άίνίηίιΐδ ραΐαηΐ, 

δεετεΐα τίπια^αίατ, ηίδί είτεαηιοίδίοηε δΐΐδεερία. δαεετάοδ αραά εοδ, 

Ηαταδρεχ ααί (ΐαοτηιηΐίβεί δαετοταπι ιπίπίδίετ νεί, αί ΠΗ αρρείΐαηί, 

ρτορίιείμ οπιηίδ, είτοηηιοίδαδ εδί. Ιίίίεταδ ρηοςαε δαεετάοίαΐεδ νείεταιη 

Αθ£γρίίοταηι, ςααδ Ιιίετο^ίγρίιίοαδ αρρείΐαηί, ηειηο άίδεεβηί, ηίδί είτ- 

οαπιαίδαδ. οπιηίδ Ηίετορίιαηίεδ, οηιπίδ ναίεδ, οπιηίδ (αηίίδίεδ)2 εαείί, 

αί; ραίαηί, ίηίετηίςαε ηιγδίεδ εί εοηδοίαδ αραά εοδ εδδε ποη ετεάίίατ, 

ηίδί ίαετίί είτοαιπείδαδ. Ιιοε ί^ίίατ αραά ηοδ Ιατρέ εί ο&δοεηαιη ίαάί- 

εαΐίδ, ςαοά αραά νοδ ίία Ιιοηεδίαηι Ιια&είατ εί: πια^πατα, αί εαείεδίίατη 

ίηίετηοταηςαε δεετεία ηοηηίδί ρετ Ιιαίαδεεπιοάί ίπδί^ηία3 εηαηίίατί 
νοόίδ ετεάαίίδ?4. 

Καθά νυν παρατηροΰμεν, εν πάσι τοΐς ανωτέρω χωρίοις τής αρχαίας 

γραμματείας γίνεται λογος περί τής περιτομής παρά τοΐς Αίγυπτίοις ώς περί 

τίνος έθους μερικής τίνος μόνον εφαρμογής εν τή τάξει των ιερέων κυρίως 

η εν ταΐς ταξεσι περαιτέρω εκείνων, οιτινες άνελάμβανον υπούργημά τι ύψη- 

λου χαρακτήρος έξ έπόψεως ηθικής τε και πνευματικής. Έν τφ πρώτφ μάλι¬ 

στα των χωρίων τούτων γίνεται λόγος περί παντελούς έλλείψεως του έθους 

τούτου έν τφ αίγυπτιακφ βίφ κατά τούς χρόνους τού *Ιερεμίου. 

Οΐ περί την έρευναν τού ανωτέρω ζητήματος άσχοληθέντες λόγιοι έκφέ- 

ρουσιν εκαστοτε γνωμας ισχυρώς διισταμενας άλλήλων, δπερ εύλογον είναι, 

1 Οπ£. ϊπ ερίδί. &<3 Βοιη. εοιηιηεηΐ. II 13 {= VI [1836] 138 κέξ. Εοιη- 

ιηαίζδείι — ΡΟ XIV [ 1862 ] 910 κέξ. Όεΐαπιε ). 

2 Ό Β. ΚεΠ συμπληροϊ ένταϋθα τό χωρίον διά τής λέξεως: ίΐαπιβπ. 
3 ”Η ίσως: ΐηίίΪ3 ; 

4 Πρβλ. Ηΐετοη. οοωηιοηί. ίη ερϊεί. ζά Ο&Ι. II 4 ( = VII 1 [ 17692 ] 477 Ο 
ν&ΠίίΓδΐηε — ΡΡ, XXV I [1866] 4211, ναΐΐατβίηα - Μαίίββί-σδ ) ι &1ηηί εηϊπι εί 
Αε&γρίί 53εεΓ0οίεδ... ρΓ3εοιι1:ϊυηι ηοη ΙικΡετε. . 
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εφ’ όσον καί αί οΐκεΐαι πηγαί διίστανται άλλήλων καί ούτω δΰνανται αύται, 

όπως διαφόρως έρμηνεύωνται υπό των διαφόρων λογίων. Την γνιομην, ότι 
τό έθος τής περιτομής παρά τοΐς Αίγυπτίοις γενικήν εφαρμογήν είχε καί 

ούδαμώς τούτο περιωρίζετο έν τφ στενφ κΰκλφ τής τάξεως των Ιερέων μόνον 

ή καί άλλων τινών ειδικών τάξεων ανθρώπων (ορισμένα επαγγέλματα άσκούν- 

των, έχουσιν άναπτύσσοντες αυτήν μετά πολλής φιλολογικής καί θρησκειο- 

λογικής εύρυμαθείας καί διά τής επαγωγής ισχυρών καί εμβριθών επιχειρη¬ 

μάτων καί τεκμηρίων δ \νί1οΐ£6η κυρίως 1, δ Οαη&εΐ1 2 3 4 * * καί δ ^επάΐαπά8. 

Εΐδομεν ήδη ανωτέρω, ότι δ τελευταίος των λογίων τούτων έν τφ^οίκείφ 

χωρίφ ιού 'Άρταπάνου μετά πολλής προθυμίας ένέκρινε την υπό τού Ιΐϊΐεΐιΐ 

προταθεΐσαν διόρθωσιν τής φράσεως: « καί τούς ιερείς άπαντας » εις την 
φράσιν: «καί τούς πέριξ άπαντας», έφ’ όσον ως ούχί ορθόν θεωρεί τον 

περιορισμόν παρ’ Αίγυπτίοις τής περιτομής έν τή τάξει μόνον των ιερέων. 

Την γνώμην, οτι τό έθος τής περιτομής παρά τοΐς Αίγυπτίοις περιωρίζετο 

εν τφ στενφ κύκλφ τής τάξεως τών ιερέων μόνον ή καί άλλων τινών τάξεων 

αριστοκρατικής τίνος διακρίσεως έχουσιν άναπτύσσοντες αυτήν ομοίως μετά 

πολλής επιστημονικής βαθυνοίας δ έξοχος θεολόγος δοΗπτετ4 καί δ επιφα¬ 

νής φιλόλογος καί θρησκειολόγος ΚείΙζεηδΙοίηδ. Έν σχέσει προς τήν ανω¬ 

τέρω ήδη καταγραφεΐσαν πληροφορίαν τού Ηροδότου περί γενικής παρά 

τοΐς Αίγυπτίοις χρήσεως τού έθους τής περιτομής λέγει δ δοΐιατετ, οτι αΰτη 

υπό τον γενικόν αυτής χαρακτήρα τούτον ούχί κατά πάντα εύστοχος είναι, 

έφ’ όσον έν τφ μνημονευθέντι χωρίφ τού 'Ιερεμίου δμού μετ άλλίον λαών 

καί οί Αιγύπτιοι απερίτμητοι ήσαν. Ή περιτομή φαίνεται λοιπόν κατά 

δοΐιότοτ τελούμενη έν στενοτέροις τισί μόνον κύκλοις άνδρών άσκούντοιν 

επαγγέλματα ύψηλοτέρας ηθικής καί πνευματικής υφής. Πάντως κατά τούς 

ρωμαϊκούς χρόνους περιωρίζετο κατά δοΗπτοτ τό έθος τούτο έν τή τάξει 

μόνον τών ιερέων. Ό Κείΐιζεηδίείη λέγει σχετικώς, ότι δ Ηρόδοτος παρέ¬ 

χει τήν έν λόγφ πληροφορίαν αυτού, χωρίς πρότερον νά διενεργήσω τήν 

δέουσαν έρευναν τού ζητήματος τής έκτάσεως τού έθους τούτου εν τφ λαφ* 

ι υ. νΠοΙεβη, I. Ζητ Οεβοΐιΐοΐιίε άετ Βε5θΙιηείάηη§:. I. ϋίβ ά^γρΐί- 

εοΐιεη ΒεδοΗηείάαηεδυΛιιηάβη έν: Ατοΐιίν ίητ ΡβρΥΠίδϊοΜοΙιιιηβ αηά νεΓ\ν&ηάίε 

ΟεΒΐείε II 1 ( 1903) 4 κέξ. 
2 η. Οηηΐίεΐ, II. ϋδετ όΐε Βεδοΐαηεΐάηη^ ΐπι ΑΙίεη Τεδί&ιηεηΙ, αυτ., α. 

13 κέξ. . . .. . 
8 Ρ. ε η ά 1 3 η ά, III. ϋίε Ιιείΐεηΐείϊεείιεη Ζευ^ηΐδδε ηΒετ άιε 3^γρΠ- 

βοΐιε Β&&ηάάναΒ, αΰτ., σ. 22 κέξ. - Πρβλ. έτι τού αύτοΰ κριτικήν άνάλυσιν 
τής εργασίας τοϋ Κ. Κ ε ϊ ί ζ ε η 5 ί ε ί η : Ζτνεΐ Γε1ΐδϊοη5§ε5ε1ΐ!θ1αί1ιο1αε Ρτ3§εη, 

Ι.ά., 22 (1902 ) 1321 κέξ. 
4 Ε. 8 ε η ίϊ γ ε γ, έ.ά., I. Εΐπίείίηη^ πηά ροΐΐίϊεείιε Οεεείιΐεΐιίβ (19014 ) 676. 

5 Κ. Κεΐίζεηδίεΐη, Ζν?εί Γβ1ϊ§ΐοη5§ε5ε1ιΐο1ιί1ΐο1ιε ΡΓ&εβη> σ· 12 
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τούτφ^διέφερε τό γεγονός απλώς, δτι τό εν λόγφ έθος υπήρχε πως εν Αϊγύ- 

πτφ, δπερ ούτος εκ περιτεμνομένων ιερέων κυρίως άντλών τήν οϊκείαν πλη¬ 

ροφορίαν αύτοΰ, ούχί δέ έξ ανθρώπων του λαοΰ, οϊτινες αναντιρρητως ούχί 

τήν αυτήν ακριβώς πληροφορίαν θά εδιδον αύτφ, περιέβαλεν ανευ δυσχερείας 

μετά του χαρακτήρος τής γενικής καί πλήρους αύτοΰ εν τφ λαφ εφαρμογής. 

Εχων προ οφθαλμών τήν εν Αϊγυπτφ επικρατούσαν σταθερότητα τών θρη¬ 

σκευτικών εθίμων θεωρεί δ ΚβίίζεηδΙβΐπ επί του προκεψένου δρθοτέραν 

τήν γνώμην, δτι εις σφάλμα τι μάλλον κατά τήν αναγραφήν τής οίκείας πλη¬ 

ροφορίας αύτοΰ περιέπεσεν δ Ηρόδοτος ή οτι απλή τις μεταβολή εν σχέσει 

προς τό εν λόγφ έθος τής περιτομής βαθέως πως χωρούσα συνετελέσθη εν 

Αΐγύπτφ κατά τούς τελευταίους χρόνους τής περσικής κυριαρχίας, ήν τις μάλι¬ 

στα επί το ορθοτερον θά ώφειλεν, δπως ώς διπλήν προσδιορίση, δεδομένου, 

δτι δ Μερεμίας περί απουσίας τοΰ έθους τούτου έν Αίγύπτφ λέγει, κατά φυσι¬ 

κόν δέ λόγον τό πρώτον εϊσαγόμενον θά περιωρίζετο τούτο μόνον έν τφ 

κύκλο; τών ιερέων. Πάντως, καθά καί δ ΒοΗίΐΓθΓ, οΰτω καί ό Κ.6ίΐζ6ΐι$ί:οίιι 

δέχεται, ότι κατά τους χρόνους τών Πτολεμαίων ή περιτομή ήσκεΐτο εν Αιγύ- 

πτιρ παρά τοΐς ίερεΰσι μόνον αποτελούσα λειτουργικήν τινα διάταξιν σταθε¬ 

ρόν τε καί άμετακίνητον. Τούτο έναργώς κατά Κ,θϊϋζοηδίΌίη μαρτυρεί τό έν 

λόγφ χωρίον τοΰ Άρταπάνου, δπερ ούτος δέχεται, ώς ακριβώς παρεδόθη, 

ακέραιον καί αμετάβλητον Κ Τά συμπεράσματα ταΰτα τοΰ τε δοΙιΰΓΟΓ καί 

Κείΐζοπβίθίπ θεωρώ ευστοχωτερα καί ορθότερα τών συμπερασμάτων εκείνων, 

άτινα συνάγουσιν οί αμυνόμενοι τοΰ γενικοΰ παρά τοις Αϊγυπτίοις χαρακτή¬ 

ρος τής περιτομής, παρά ταΰτα όμως έν τφ κειμένφ τοΰ έν λόγφ χωρίου τοΰ 

°Αρταπάνου δέχομαι άνενδοιάστως τήν διόρθωσιν τοΰ Βϊ^ΐιΐ πρώτον μέν, 

διότι εν αύτφ ελλείπει, ώς έλέχθη, δ απαραίτητος προσδιορισμός: «τών 
Αιγυπτίων», ιδιαιτέρου υπολογισμού δέ είναι αξία ή έν πάση γραμμή τών 

έν λόγφ αποσπασμάτων κυριαρχούσα σπουδή καί διάθεσις τοΰ φιλοδόξου 

συγγραψεως αυτών προς έξαρσιν και μεγάλυνσιν παντός έργου τοΰ Μωυσέως. 

Ή εισαγωγή τής περιτομής ούχί μόνον εις τήν τάξιν τών Αιγυπτίων ιερέων, 

άλλ εις παντας εν γένει τους πέριξ τών Αιθιόπων οικοΰντας λαούς, έν οίς 

συμπεριλαμβάνονται επί τέλους ούτοί τε καί άπας δ αιγυπτιακός λαός, είναι 

σημαντικωτέρα και μεγαλειωδεστέρα τής εισαγωγής αυτής εις ώρισμένην 

τινά τάξιν μόνον, όσονδήποτε αξιόλογος καί σεπτή καί αν ήτο αΰτη. Πάντως 

είτε εις τους Αιθίοπας καί έν συνεχείς εις τήν τάξιν τών Αιγυπτίων ιερέων 

εϊτε εις τούς Αιθίοπας καί εν συνεχείς εις τούς πέριξ αυτών κατοικοΰντας 

1 Τήν υπό τοΰ Κ,εΐίζεηδίθΐιι υπό τήν έννοιαν ταύτην συντελουμένην διασάφη- 

σιν καί ερμηνείαν τοΰ έν λόγφ ζητήματος καταπολεμεί ό Ρ. 6 π άΐ & π ά κυρίως 
εν τή κριτική αύτοΰ αναλύσει τής εργασίας τοΰ Κ. Κ ε ί ί ζ ο π 5 ί ε ΐ π : Ζννεΐ τεΚ- 

^ίοπε^εεοΐιΐοΐαίΐΐοΐιε Ρτα^επ, έ.ά., 22 (1902 ) 1821 κέξ. 
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λαούς εΐσήγαγε δ Μωυσής τό έθος τής περιτομής, ρητέον θαρρούντως, ο^τι 

λίαν εναργής είναι παρ’ Άρταπάνφ ίουδαιόφρων τις κατά τήν έκθεσιν των 

οϊκείων πραγμάτων τάσις καί διάθεσις προς τροποποίησιν, μεταβολήν και 

άλλοίωσιν τής παρά πάσι λίαν γνωστής παραδόσεως εκείνης^ καθ^> ουχι οι 

γείτονες τών Ιουδαίων λαοί έξ αυτών, άλλ3 άντιστρόφως οΰτοι εξ εκείνων, 

παρέλαβον τό έθος τής περιτομής *. / _ ν 
Τήν εκστρατείαν τοΰ Μωυσέως εναντίον τών Αιθιόπων περιγράφει δια 

πολλών ό Ίώσηποςζ. Έπανειλημμένως ήττήθησαν οί Αιγύπτιοι ύπο των 

γειτόνων αυτών Αιθιόπων, οϊτινες ανηλεώς εκάστοτε έλεηλάτουν τήν^χωραν 

αυτών. Έν τελεί κατόπιν συμβουλής τοΰ Θεού δο&είσης δια χρησμών και 

μαντειών άνηγόρευσαν οί Αιγύπτιοι στρατηγόν τον Μωυσέα. Ό Ιωσηπος 

γράφει δμοίως3, δτι δ Μωυσής κατά τήν πρώτην αύτοΰ προσέλευσιν εις τον 

Φαοαώ επί τφ σκοπφ λυτρώσεως κατ' έντολήν τοΰ Θεού του παντοειδως χει¬ 

μαζόμενου λαοΰ τών Εβραίων άνακαλεϊ είς τήν μνήμην αύτοΰ, ποσον ουτος 

ωφέλησε ποτέ τούς Αϊγυπτίους ύπό τών Αιθιόπων καταφρονουμενους· της 

χώρας τών Αιγυπτίων διαρπαζομένης άνέλαβεν ούτος τήν στρατηγίαν της 

κατ' εκείνων γενομένης εκστρατείας και πολλοΐς πόνοις εαυτόν υπεβαλε προς 

έπιτυχή διεξαγωγήν αυτής. Πανταχοΰ ενταύθα είχε ^κατά πάσαν πιθανότητα 

προ όθφαλμών ό Ίώσηπος τον Άρτάπανον κυρίως4. 

ι Έν τή Έξόδ. 4, 2ό κέξ. παρέχεται ήμιν « αίτιόν * τι έν σχέσει προς την γενε- 

σιν καί σύστασιν τού έθους τής περιτομής, όμως ρητέον σχετικώς, δτι η ύπαρχουσα 
έκεϊ αιτιώδης τών πραγμάτων σύνδεσις καί συνάφεια είναι λίαν χαλαρα και ασθε¬ 

νής. Έν σχέσει πρός τά « αίτια » τής περιτομής πρβλ. κυρίως Φιλ. περί των εν μερει 

διαταγμ. — περί περιτ. 1 (=§ 8 - V [1906 ] 1 ** Μ» )· Εν σχεσει ?ος 

τό θέμα τής περιτομής γενικώς πρβλ. Ε. δοίιιίΓΟΓ, ε.α., I ( _ > 
Η. θΓ685πιπηη, Μοδβ α. εεΐπε Ζεθ, σ. 56κεξ.-του αυιου, ϋιε Αυίαη§1 
Ιδί'&είε (ν0π 2. Μοεε Μβ ΚίεΠίετ υαά ΚιιΙΙι) ϋόετεείζί, βΛΙ&τΙ απά ηιιί Ειη- 
Ιείίυηε νοτεεΚβη. ΟοΗΐη^η 1922 (= ϋΐε δαίιτίίίεη άεε ΑΙίεη Τ«Λ*ωβηΐ3. 

2 3*Ιώσ. ίουδ. άρχαιολ. Π 10, 1 κέξ. ( = § 238 κέξ. = 1[ 1887 ! 133 κέξ. Νιεδε ). 

3 Ίώσ. αύτ. II 13, 1 ( = § 281 κέξ. = αύτ., ρ. 142 κέξ.). 
4 Πρβλ. δμως Ο. ΗόΙεεΙαεΓ, έ.ά., IX 2 (1916 ) 1964, 46 χεξ. - Ο λόγιος 

οΰτος διατείνεται ένταΰθα, δτι, καθά καί ή περί τήν ΐβιν έκθεσις του Ιωσηπου,^ουτω 
καί ή περί τού ιουδαϊκού πολέμου έκθεσις αύτοΰ ίσχυρώς αποκλίνει της οικείας 
έκθέσεως τοΰ Άρταπάνου. Ένταΰθα σημειωτέον έτι, δτι εν δψει πάντων των τίτλων 
καί πλεονεκτημάτων, ΰφ’ 8. δ “Αρτάπανος ένεφάνισεν ήμϊν μέχρι τουδε τον Μωυσεα, 

συνάγεται τό βέβαιον καί αναντίρρητοι- πόρισμα, οτι οΰτος ούτε Ελλην ούτε Αιγύ¬ 

πτιος, άλλ' “Ιουδαίος ήτο. Ούδέποτε "Ελλην τις ήθελε ταύτίσει τον Μωυσεα μετά 
τοΰ Μουσαίου καί καταστήσει έν συνεχεία αύτόν διδάσκαλον του Ορφεως ουδέποτε 
δέ πάλιν θά άνέφερεν, δτι οΰτος ύπό τών Αιγυπτίων Έρμης προσηγορευθη. Ουδέ¬ 

ποτε παραλλήλως Αύγύπτιός τις ήθελε προσγράψει τφ Μωυσει τοσον «Αλας υπηρε¬ 

σίας ποοσενεχθείσαα δήθεν ύπ’ αύτοΰ τφ αίγυπτιακφ λαφ, την εξεύρεσή δηλα η 
πλοίων' καί μηχανών πρός ενέργειαν λιθοθεσιων, τήν έξεύρεσιν των Αιγυπτίων 
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§11- 

Λυθέντος του προς τούς Αιθίοπας πολέμου ό Χενεφρης λόγφ μέν φιλίως 

άπεδέξατο τον Μωυσέα, έργφ δμως επεβούλευεν αύτφ περαιτέρω. Έκ των 

όχλων, ους μεθ εαυτού ειχεν δ Μωυσής, άλλους μέν έπεμψεν δ Χενεφρης επί 

τα όρια της Αιθιοπίας προφυλακής χάριν, άλλοις δέ προσέταξεν, δπως καθαι- 

ρέσωσι τον εν Διός πόλει κείμενον, εξ οπτής πλίνθου δέ κατεσκευασμένον, 

ναόν, ετερον δ3 άντ3 αυτού λίθινον κατασκευάσωσι λατομήσαντες δ'ρος τι εκεΐ 

που πλησίον κείμενον. Έπί της οΐκοδομίας τού ναού τούτου έταξεν ό Χενε- 

φρής ώς επιστάτην τον Ναχέρωτα. 

Εν τη παραγράφφ ταύτη πρόκειται πιθανώτατα περί των σκληρών 

έργων, ατινα ανετιθετο δ Φαραώ τοΐς Ίσραηλίταις πρός εκτέλεσιν, ινα κά¬ 

κωση το γένος αυτών, καθά έν τη «Έξόδφ» άναγινώσκομεν \ και ούτω μη 

πληθυνθή τούτο. Καθά έν τη « Έξόδφ » έν συνεχείς; άναγινώσκομεν, φκο- 

δομησαν οι Ισραηλΐται τφ Φαραώ πόλεις δχυράς, παρά ταύτα δμως όσο.) 

πλέον ουτος έταπείνου αυτούς, τοσούτφ πλείονες έγίνοντο ούτοι. Οί Αιγύ¬ 

πτιοι κατεδυναστευον τους υιούς Ισραήλ βίςι και κατωδύνων την ζωήν αυ¬ 

τών εν εργοις σκληροΐς, έν τφ πηλφ και τή πλίνθείρ και πάσι τοΐς εργοις 

τοΐς εν τοΐς πεδίοις γινομένοις. Μετά φρικτής έναργείας περιγράφονται έν 

τή « Εξόδφ » αί ταλαιπωρίαι και αΐ περιπέτειαι τών Ιουδαίων, ών έναντι 

ευμενή όντως θωπείαν άποτελούσι τά αύτοΐς υπό τού Χενεφρή νύν κατ’ Άρ- 

ταπανον ανατιθέμενα πρός εκτέλεσιν έργα. Ό Φίλων8 έχων προ οφθαλμών 

τάς οικείας περιγραφάς τής « Εξόδου » κυρίως δραματικώτατα ομοίως περι¬ 

γράφει τάς ταλαιπωρίας τών Ιουδαίων. Ό ήγεμών τής Αϊγύπτου έπέταττε 

τοΐς Ίουδαίοις έπιτάγματα βαρύτερα τής δυνάμεως αυτών άλλους επ’ άλλοις 

πονους έκαστοτε προστιθείς" άνηλεεΐς και ώμοθύμους έπιστάτας τών έργων 

έξέλεγεν ουτος, οΐτινες ούδενι παρεΐχον συγγνώμην. Εϊργάζοντο οι Ιουδαίοι 

οι μεν πηλόν εις πλίνθον σχηματίζοντες, οί δέ πανταχόθεν άχυρα συγκομί- 

ζοντες, άτινα άποτελούσι τόν δεσμόν τής πλίνθου, οί δέ οικίας και τείχη καί 

πόλεις κατασκευάζοντες καί διώρυχας άνατέμνοντες ούδεμίαν έχοντες ανάπαυ¬ 

λαν. Σωρηδόν λοιπόν ένεκα τών ταλαιπωριών τούτων άπέθνησκον οί "Ιου¬ 

δαίοι ως υπο λοιμώδους φθοράς και άταφοι είτα άπερρίπτοντο εξω τών 

οπλών, οργάνων ύδρευτικών τε καί πολεμικών καί της φιλοσοφίας έν τελεί, ουδέποτε 
δέ πάλιν θά άνέφερεν, δτι ουτος εγενετο παρά τφ λαφ τούτοι νικηφόρος καί ευκλεής 
στρατηγός ή καί εισηγητης έτι παρ’ αύτφ ή καί παρ’ άλλοις λαοΐς παντοειδών θρη¬ 

σκευτικών ή λατρευτικών εθίμων καί της περιτομής. Πρβλ. σχετικώς I,. Η θ γ ζ ί β 1 ά 
ε.ά·, III ( 1857) 574. 

1 “Εξοδ. 1, 10 κέξ. — Όρθώς ό Ηορίπετ παρέχει τό περιεχόμενον τής παρα¬ 

γράφου ταύτης τού Άρταπάνου διά τής φράσεως: Βείΐο οιιιη Αείδίορΐδιιε οοπ- 

δυπιρϋο ΟΗθηερύΓδδ Ιυά&εοδ ορετίΟπε εχετοετε οοερΐί. 

2 Φίλ. περί τοΰ βίου Μωυσ. I 7 (= § 37 κέξ. = IV [ 1902 ] 128 κέξ. ΟοΗη). 

ορίων· ούδείς τών συγγενών ή φίλων είχε τήν άδειαν, δπως δακρύση διά 

τούς ούτως οΐκτρώς διαφθειρομένους. Καί τά αδούλωτα έτι πάθη τής "ψυχής, 

α μόνα σχεδόν εξ απάντων ελεύθερα ή φύσις κατέλιπεν, επηπειλούντο υπό 

τής βαρείας πιέσεως άνηλεούς καί άνοικτίρμονος ανάγκης καί δεσποτείας. Καί 

δ Ίώσηπος1 δι3 ομοίων φλογερών χρωμάτων δδυνηράς έναργείας περιγρά¬ 

φει τάς βασάνους, τούς μόχθους καί τάς άλγεινάς ταλαιπωρίας, ^ας οί^ Ισραη- 

λΐται ύφίσταντο έκ μέρους τών Αιγυπτίων. Βλέποντες ούτοι, οτι το γένος 

τών Ισραηλιτών ήκμαζε δι3 αρετήν καί τήν πρός τούς μόχθους^ ευφυΐαν, 

νομίζοντες δέ, δτι ούτοι διά τής ευπορίας καί τής λαμπρότητος αυτών εναν¬ 

τίον αυτών κυρίως ηύξάνοντο, έπιλαθόμενοι λόγφ τής παρελευσεως πολλού 

χρόνου τών ευεργεσιών τού Ιωσήφ καί τής βασιλείας τέλος εις άλλον οίκον 

περιελθούσης δεινώς ένύβριζον τοΐς 3Ισραηλίταις καί ποικίλας ταλαιπωρίας 

έπενόουν αύτοΐς. Οί Αιγύπτιοι προσέταξαν τοΐς Ίσραηλίταις,^ δπως διατε- 

μωσι τόν ποταμόν εις διώρυχας, οικοδομήσωσι δέ τείχη περί τάς πόλεις καί 

χώματα ύψώσωσιν, ΐνα ταύτα έμποδίζωσι τήν κατάκλυσιν τής χώρας διά τών 

πλημμυρούντων καί λιμναζόντων ούτως ύδάτων τού ποταμού. Πυραμίδας 

άνοικοδομούντες οί Αιγύπτιοι έξετρύχουν τούς Εβραίους δεινώς, παρά τούτα 

δμως διά πάντων τούτων έδιδάσκοντο ούτοι παντοίας τέχνας καί^ οι πόνοι 

συνήθεις έγίνοντο αύτοΐς. Χρόνον τετρακοσίων ετών διήνυσαν οΐ Εβραίοι 

έν ταλαιπωρίαις. Καθ3 δλον τό μακρόν τούτο χρονικόν διάστημα ζωηρώς 

άντεφιλονείκουν άλλήλοις Αιγύπτιοί τε καί Ισραηλΐται θέλοντες οί μέν, δπως 

άπολέσωσι διά τών πόνων τούς Ίσραηλίτας, οί δέ, όπως κρείττονες έκαστοτε 

φαίνωνται τών έπιταγμάτων8. Έν συνδυασμφ πρός ταύτα παρατηρητεον, 

δτι, έφ3 δσον έν τή έν λόγφ παραγράφφ πρόκειται περί υποβολής τών Ιου¬ 

δαίων βασάνοις καί πόνοις καί ταλαιπωρίαις παντός είδους, υπό ^τούς 

«όχλους», οίς ό Χενεφρης άνατίθησι τήν εκτέλεσιν διαφόρων έργων, οφει- 

λομεν, δπως νοήσωμεν ούχί πάντας τους εκ τής εκστρατείας εναντίον τών 

Αίθιόπων οΐκαδε έπιστρέψαντας, αλλά μόνον εκείνους κυρίως τούτων, οΐτι¬ 

νες ήσαν Εβραίοι. 'Υπό τούς «όχλους» θά ήδυνάμεθα, δπως νοήσωμεν 

πάντας τούς έκ τής εκστρατείας έπιστρέψαντας, έν ή περιπτώσει ομού μετά 

τού βίθρϊιαηϊ, τού Ηεϊηίοΐιεη καί τού νί^εη δεχθώμεν, δτι έν Γ 7 ούχί 

περί «γεωργών», άλλα περί «συγγενών» κυρίως τού Μωύσου, ήτοι περί 

Εβραίων, πρόκειται, έξ ών μόνον συνεκροτεΐτο δήθεν δ οικείος στρατός, 

δπερ δμως λίαν άπίθανον είναι, έφ3 δσον ουτος άνηρχετο εις εκατόν χιλια- 

ι Ίώσ. ίουδ. άρχαιολ. II 9, 1 ( = § 202 κέξ. = I [ 1887 ] 124 κέξ. Νίβδε ). 
2 Θά ήδύνατό τις, δπως εΐπη, οτι ό Ίώσηπος επί του προκειμένου έχει προ 

οφθαλμών τήν οικίαν περιγραφήν τής « Εξόδου », ήν ζωηρότατα μετακοσμεΐ διά φρά¬ 

σεων καί εννοιών τής ιδίας αύτοΰ έμπνεύσεως. Μετά τής οικείας έκθέσεως τοΰ Άρτα¬ 

πάνου, καθά λίαν όρθώς ό Ο. Η δ 1 δ ο 1ΐ 6 γ. έ.ά., IX 2 (1916) 1964, 42 κέξ. παρα¬ 

τηρεί, ούδέν κοινόν σημεΐον σοβαρού χαρακτήρος έχει ή έκθεσις αΰτη τοΰ Ίωσήπου. 
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δ ας. Τέλος υπό τούς « όχλους » θά ήδυνάμεθα, όπως νοήσω μεν πάντα ς τούς 

εκ τής εκστρατείας έπιστρέψαντας Εβραίους τε και Αιγυπτίους, εν ή περί* 

πτώσει πάλιν δεχθώμεν, ότι δ Χενεφρής επέβαλε τοΐς Αιγυπτίοις μέν έργα 

μόνον άξια ελευθέρων πολιτών, ως όντως τοιούτόν τι εργον είναι ή φυλακή 

των ορίων τοΰ κράτους, τοΐς Έβραίοις δέ έργα άντιθέτως δουλείας και βα¬ 

ρέος μόχθου, ως τοιούτόν τι εργον είναι ή καθαίρεσις ναών και κατασκευή 

νέων, ή παρασκευή πλίνθων και ή σφυρηλάτησις λίθων κ.ού.κ, Τέλος παρα- 

τηρητέον ενταύθα, ότι, ένφ εν τε τή « Έξαδφ » και παρά Φίλωνι και “Ιω¬ 

σή πφ αΐ ταλαιπωρίαι τών Εβραίων τίθενται χρονικώς προ τής γεννήσεως 

τού Μωυσέως, παρ’ “Αρταπάνφ τίθενται αύται εν τφ μετά τήν εις Αιθίοπας 
εκστρατείαν χρόνφ. 

§ 12. 
Ό Ναχέρως ελθών μετά τού Μωύσου εις Μέμφιν επί τφ σκοπφ διεξα¬ 

γωγής τού υπό τού Χενεφρή άνατεθέντος αύτφ έργου τής επιστασίας ήρώτα 

τον “Ιουδαίον σοφόν, όπως μάθη, τί άλλο πράγμα ήτο τοΐς άνθρώποις εύχρη- 

στον καί επωφελές. Ό Μωυσής άπαντών εΐπεν αύτφ, ότι τοιούτόν τι πρά¬ 

γμα είναι τό γένος τών βοών, διότι υπό τούτων κυρίως άρούται ή γή. Ό 

Χενεφρής προσαγορεύσας ταύρον τινα « *Απιν » διέταξεν, όπως καθιδρύσω- 

σιν αύτφ οϊ όχλοι ιερόν τι καί όπως φέροντες θάπτωσιν εκεί τά υπό τού 

Μωυσέως καθιερωθέντα ζφα' διά τού τρόπου τούτου ήθελεν ούτος, όπως 

κατακρύπτη τά επινοήματα τού Μωυσέως καί όπως παραλύη περαιτέρω τάς 

παντοειδείς εκείνας καινοτομίας, άς ό Ιουδαίος ούτος λίαν εύρέως διενήργει 

εν τή περιοχή τοΰ τε κοινωνικού καί τού θρησκευτικού βίου τού λαού αυτού. 

Έν σχέσει προς τό όνομα τού Ναχέρωτος παρέχει γλωσσικήν τινα δια- 

σάφησιν δ Βπΐ£5θΙι κυρίως1. 

Κατά τήν έν τοΐς ανωτέρω διεξαχθεισαν άνάλυσιν τού Γ 4 έγένετο σύν¬ 

τονος λόγος περί τής αιτίας τής λατρείας τού “Άπιος, ώς ταύτην παρέχει 

ήμΐν ό Διόδωρος2 καί ό Πλούταρχος8. *Ως αιτίαν τής τιμής τού βοός τούτου 

έφερον ένιοι μέν τόδε, ότι δηλαδή τελευτήσαντος τού Όσίριδος εις τούτον ή 

ψυχή αυτού μετέστη καί εις τον νέον εκάστοτε *Απιν μετά τον θάνατον τού 

παλαιού μεθίστατο αύτη εΐδωλον τούτον όντα καί εμμορφον εικόνα τής εκεί¬ 

νου ψυχής, άλλοι δέ τόδε, οτι δηλαδή τελευτήσαντος τού Όσίριδος υπό τού 

Τυφώνος συναγαγούσα ή *ϊσις τά μέλη αυτού ενέβαλε ταύτα εις βούν ξυλίνην 

περιβεβλημένην διά βύσσινού υφάσματος. Ό “Αρτάπανος έγίνωσκεν, ότι δ 

5Απις έν Μέμφιδι κυρίως έλατρεύετο. 'Ως αιτίαν τής λατρείας τού ζορου 

1 Η. Βπΐ£8θΗ, Οεθ£Γ3ρ1ιΪ5θίΐ6 ΙηδεΙιπίίεη, I (1857) 49. 113. 

2 Διόδ. I 85, 4 κέξ. 
3 Πλούτ. περί ”ίσ. και *Οσ. 20 ( —ήθ. ρ. 359 5)· 29 ( = αύτ., ρ. 362 ο κέξ. ). 
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τούτου άναφέρει δ “Ιουδαίος ούτος λόγιος τήν χρησιμότητα αυτόν *ατα την 

άροσιν τής γής. Κατά τήν άνάλυσιν τού Γ4 εΐδομεν, δα κατα Διόδωρόν 
πάλιν1 άντλούντα τάς οικείας πληροφορίας αύτού έκτου Εκαταιου η θηλεια 

βούς έλατρεύετο, επειδή εργάτας τής γής τί*™ καί αροτρι<? την ελαφραν γην. 

Παοά ταύτα δ Έχαταΐος τήν αύτήν αιτίαν λατρείας παρέχει ημιν και επι 

τού “Άπιος είδικώτερον παρά Διοδώρψ πάλιν2. Οί ιεροί ταύροι, ο Απις 

δηλαδή καί δ Μνεύις, έτιμώντο ομοίως τοΐς θεοΐς τού Όσίριδος τούτο δια¬ 

παντός, διότι τούτο μέν απαραίτητοι είναι ούτοι εν τή γεωργιφ και τη 

άρόσει τής γής, τούτο δέ διά τών εργασιών αυτών «Ιωνία παραμένει παρα 

τοΐς μεταγενέστεροις ή δόξα τών εύρόντων τούς καρπούς . _ , 

ΟΙ έν τή εν λόγφ παραγράφφ περιεχόμενοι λόγοι του Αρταπανου, 

καθ3 ούς δ Χενεφρής διέταξεν, όπως οΐ όχλοι τά ύπό τού Μωυσέως καθιε- 

ρωθέντα ζφα φέροντες εις Μέμφιν εκεί θάπτωσι, θέλων4, όπως κατακρυπτη 

ούτω τού Μωυσέως τά έπινοήματα, καθίστανται ήμΐν σαφείς, αν ανακαλεσω- 

μεν εις τήν μνήμην ήμών τά έν Γ 9 συντομότατα ύπό του Ιουδαίου τουτου 

λογίου περί τών ΐβεων λεγάμενα καί έτι τήν ταύτα εκτενως συμπληρουσαν 

οίκείαν έκθεσιν τού “Ιωσήπου5, ήτις ευρέως άνωτέρω άνελυθη εν αναφορρ 

πρός τήν εν Γ 4 μνημόνευαμέντ,ν ΐδρυσιν ύπό τού Μωυσέως παρα τοις Αιγυ- 

πτίοις τής λατρείας τών ζφων. Λίαν εύφυώς ένεργών ο Μωυσης εποιησατο 

χρήσιν τών ΐβεων πρός καταστροφήν τών όφεων καί άκώλυτον ουτω και «κίν¬ 

δυνον πορείαν τού στρατεύματος αύτού εναντίον τών Αΐθιόπων δια μέσου 

όφιωδών τόπων. Έπαναχθέντα τά πτηνά ταύτα εκ τής Αιθιοπίας εις Αίγυ¬ 

πτον θά άνεκάλουν είς τήν μνήμην τών μετασχόντων τής εκστρατείας το επν- 

δέξιον καί σοφόν στρατηγικόν τέχνασμα τού Μωυσέως καί θα ανυψουν εν τφ 

λαφ τό κλέος καί τό γόητρον αυτού. Τούτου ένεκα δ βασιλεύς τά πτηνά ταυτα 

θνήσκοντα μεταφέρει νύν μακράν τών ύπηκόων αύτού είς το νεκροταφειον 

τής Μεμφιδος πρός ενταφιασμόν. “Η έν λόγφ πληροφοριακού Αρταπανου, 

καθ’ ήν δ Χενεφρής διέταξε τον ενταφιασμόν τών ύπό του Μωυσέως καθιε· 

ρωθέντων ζορων έν Μέμφιδι, μαρτυρεί, οτι ούτος είχε γνώσιν τής μεγάλης 

νεκροπόλεως, ήτις ούχί μακράν τής πόλεως ταύτης εκτείνεται καταλαμβανουσα 

* Διόδ. I 87, 2 κέξ. 
2 Διόδ. I 88, 4. , _ , . , 
3 Πρβλ. Διοδ. I 21, 10 κέξ. : « ...ταύτα γάρ τά ζφα τοις ευρουσιν τον του σίτου 

καρπόν συνεργήσαι μάλιστα πρός τε τόν σπόρον καί τάς κοινάς απάντων έκ τής γεωρ¬ 

γίας ωφελίας ( 50. φασίν ) ». Περί τών Ιερών τούτων ταύρων των Αιγυπτίων εκτενή 

λόγον ποιείται ό Αίλ. περί ζορων XI 10 κέξ. π , 
4 Έν τοΐς χειρογράφοις ΙΟ κεΐται ό τύπος: «θέλοντας*, ον λίαν ορθως εις 

< θέλοντα > διώρθωσεν ό νί§;επΐ5, έφ’ όσον ενταύθα πρόκειται περί της «Θη¬ 

σέως * τοΰ βασιλέως κυρίως, ούχί δέ τών όχλων. 

3 Ίώσ. II 10, 2 (§ 245 κέξ. =1 [ 1888] 134 κέξ. Νΐεδε). 
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περίπου χώρον τεσσαράκοντα σταδίων1. Λιά του ενταφιασμού δμως των 

νεκρών ζώων ανακαλείται εις την μνήμην ημών τό πρόσωπον του Έρμου- 

Θώθ, μεθ’ οΰ έταύτίσθη, ώς ε’ίδομεν, 6 Μωυσης. Κατά την άνάλυσιν του 

Γ 3 εγένετο μνεία του χωρίου εκείνου του Αιοδώρου 2 3, καθ’ δ ό ψυχοπομ¬ 

πός Έρμης κατά τό παλαιόν έν Λιγυπτω νόμιμον άναγαγών τό του ’Λπιδος 

σώμα μέχρι τινός παρεδιδεν αυτό άλλον τινι περιβεβλημένφ τό προσωπείου * 

του Κέρβερου 8. 

§13 κέξ. ;{ 

Περιελθόντων δέ τών Αιγυπτίων εις κατάστασίν τινα άλλοτριότητος καί 6 

εχθρότητος έναντι του Χενεφρή ωρκισεν ουτος τούς φίλους αυτού, όπως 

οΰτοι μή εξαγγείλωσι τφ ΜωυσεΙ την επισυνισταμένην εναντίον αυτού επι¬ 

βουλήν, και εΐτα προέβαλε τούς δολοφονήσοντας αυτόν. §14. Ούδενός επί 

τού προκειμένου ύπακούσαντος ώνείδισεν δ Χενεφρής τον Χανεθώθην, δστις 

διεκρίνετο μεταξύ πάντων καί τά μάλιστα ετιμάτο υπό τού βασιλέως' δνει- 

δισθείς ούτος ύπέσχετο τφ βασιλεΐ την εν τινι εύθέτφ χρόνψ διεξαγωγήν τής 

αίτουμένης ταύτης Εναντίον τού Μωυσέως Επιθέσεως. « 

Τό κείμενον τής παραγράφου 13 έχει ώδε: « άποξενωσάντων δέ αυτόν 

των Αιγυπτίων όρκωμοτήσαι τούς φίλους (δε. Άρτάπανός φησι) μή έξαγ- « 

γεΐλαι τφ Μωΰσφ τήν επισυνισταμένην αύτφ επιβουλήν καί προβαλέσθαι 

τούς άναιρήσοντας αυτόν». *Η έννοια τού κειμένου τούτου είναι ήδε, δτι 

δηλαδή ό Χενεφρής διά τών έργων αυτού, δι’ ών ήθελεν, δπως άμαυρώση 

τήν αίγλην τού διά τήν κοινωφελή αυτού δράσιν προσφιλούς ήδη παρά τοΐς 

Αϊγυπτίοις καταστάντος Μωυσέως, επέσυρε τήν έχθραν αυτών καί τήν άπέ- « 

χθειαν 4 * * *. Κατά ταύτα ή αντωνυμία : « αυτόν » άντικείμενον ούσα τού « άπο¬ 

ξενωσάντων» άναφέρεται ούχί εις τον «Μωυσέα», άλλ’ εις τον « Χενεφρήν». 

"Ενεκα τής ατμόσφαιρας ταύτης τής άλλοτριότητος καί τής εχθρας ώφειλε 

πλέον δ Χενεφρής, δπως μετά πολλής προσοχής χωρήση εις τήν εκτέλεσιν 

1 Πρβλ. Η. ΒΓα^δοΗ, Οβθ£Γ3.ρ1ιίδθϊΐ6 ΙηεοΗπίίεη, I (1857 ) 239. 

2 Διόδ. I 96, 6. 

3 Πρβλ. Η. Β γ η £ 5 ο Η, Οεο^Γ&ρΙπδοΙιε ΙηδοΗπίΙβη, I ( 1857) 241. ρ 
4 Έν τοΐς χειρογράφους ΙΟ κεΐται ό τύπος: « άποξενώσαντας », δν λίαν όρθώς 

εις « άποξενωσάντων » διώρθωσεν ό δίορίισηηδ, εφ’ δσον, καθά έκ τών συμφραξο- 

μένων σαφώς μαρτυρεϊται, εις « κατάστασίν τινα άλλοτριότητος καί εχθρότητος» β 
έναντι τοϋ βασιλέως περιήλθον οί Αιγύπτιοι έν γένει, ούχί δέ οί φίλοι αύτοΰ είδι- 

κώτερον’ άναντιρρήτως ούδείς τών φίλων τού βασιλέως πλήν τοϋ Χανεθώθου άνέ- 

λαβε μετά τής όφειλομένης έναντι τοΰ άρχοντος προθυμίας καί εύλαβείας τήν εκτέ¬ 

λεσήν τής διαταγής περί τοϋ φόνου τοϋ Μωυσέως, τοϋτο όμως άπετέλει στάσιν 
εφεκτικότητος απλώς, ενδοιασμών καί άγωνιώδους δέους, κατ’ ούδένα δέ τρόπον κίνη- 

σίν τινα ρυθμιξομένην έκ συναισθημάτων δήθεν « άλλοτριότητος » καί « εχθρότητος >. 
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τού σχεδίου τής δολοφονίας τού Μωυσέως, όρκίζων δηλαδή τούς φίλους 

αύτοΰ, δπως ούτοι μή εξαγγείλωσι τούτΦ τήν Επισυνισταμένην Εναντίον 

αυτού επιβουλήν, καί προβαλών τούς δολοφονήσοντας αυτόν. Άνευ τηρήσεως 

τής άπαιτουμένης ταύτης μυστικότητας λίαν δυσχερής ή αδύνατος ετι θά ητο 

ή Επιτυχής διεξαγωγή τού έργου τής δολοφονίας λόγφ τής πιθανής υπέρ του 

Μωυσέιος άντιδράσεως τού λαού τών Αιγυπτίων. Ουτω τουλάχιστον θελει ο 

’Αρτάπανος, δπως παραστήστ) ήμιν τά πράγματα ύπερόχως Εξυψών τήν προ¬ 

σωπικότητα τού λόγφ τών ευεργεσιών αυτού παρ' αύτοΐς τούτοις τοΐς Αϊγυ- 

πτίοις δημοτικωτάτου καταστάντος Μωυσέως. Κατά ταύτα λίαν δρθώς μετα¬ 

φράζει ο νί£6Πΐ5 ?,ατινιστί τό εν λόγφ χωρίον ώδε: νεπιηι αΐ)Μΐεπαί;οδ 

3 δε ρτορίετεα ειιιη Αε^γρίΐοπιπι αηίηιοδ ίηΙεΙΚ^εΓεί:, είμπι ίαΓείαταπάο 
μπιίεοΓαηι δΐιοταπι ίίάεπι οέίδίπηχίδδε (δε. ΑΠπραπυδ δεπΗί:), ιιΗ ηε 

ημίδ Μογδο ραταΐάδ ίηδίάίαδ αρεπτεί:, δίιηαΐίΐαε ίιιΙιίΓΟδ ε&εάίδ 3πε1οΓ6δ 

άεδίβηαδδε. Μάλιστα άντί: «τωΜωύσφ» θά άνέμενέ τις: «τφ λαφ», 

«τοΐς οχλοις», «τοΐς Αϊγυπτίοις». Έν συναφείς* προς ταύτα σημειωτεον 

έτι, δτι άνελλήνιστος είναι ή χρήσις τής φράσεως: «άποξενούν τινα» υπό 

τήν έννοιαν τής περιαγωγής τίνος έναντι άλλου εις την καταστασιν τής αλλο- 

τριότητος καί τής έχθρας. Ή φράσις αύτη έχει κυρίως τήν έννοιαν τής άπο- 

μαχρύνσεως εκ τής πατρίδος, οίον: «...επεχείρησαν (δε. οί Μεγαλοπολΐται) 

άποξενούν αυτόν (δε. τον Φιλοποίμενα)» Ιίλούτ. Φιλοπ. 13,7 ( = βίοι ρ. 

363 ά)' «...διά μικρολογίαν άποξενώσαντα (δε. Ώχον) τής πατρίδος Εαυ¬ 

τόν» ’Αλέξ. 69,2 ( = βιοι ρ. 7031)). 

Τό όνομα: « Χανεθώθης » είναι αιγυπτιακόν1. 

Τό δεύτερον μέρος τής παραγράφου 14 έχει έν τφ πρωτοτύπφ κειμένφ 

ώδε: «τον δέ (δε. Χανεθώθην) δνειδισθέντα (δε. υπό τού Χενεφρή) ύπο- 

σχέσθαι (δε. Άρτάπανός φησι) τήν Επίθεσιν λαβόντα καιρόν»). τύπος: 

«ύποσχέσθαι» δύναται, δπως θεωρηθή ώς άπαρέμφατον μέσου αορίστου 

δευτέρου είτε τού ρήματος: «ύπέχεσθαι» είτε τού ρήματος: «υπισχνεΐ- 

σθαι». Τό πρώτον τών ρημάτων τούτων παρέχει ήμΐν τήν έννοιαν τής « άπο- 

δοχής» καί «άναλήψεως» τής «επιθέσεως», τό δεύτερον δέ τήν έννοιαν 

τής «ύποσχέσεως» εκτελέσεως ταύτης εν μέλλοντί τινι χρόνφ. Ό ΡΓεηάεη- 

Ιΐιαΐ2 δέχεται ώς άρμόζουσαν επί τού προκειμένου τήν πρώτην τών Εννοιών 

τούτων μεταφράζων τό οίκειον ρήμα διά τού ΰΗετ §ε 6 ε η προφανώς εκ 

παραδρομής είτε εξ αβλεψίας τού τυπογράφου άντί τού ορθού : ϋΗεΓ η ε Η¬ 

πιε π. Ή έννοια αύτη φαίνεται μοι ούχί ορθή, διότι δι αυτής θά εγεν- 

νατο άτακτος τις καί άνώμαλος συνδυασμός γεγονότων καί συνθηκών. Έν 

1 Πρβλ. Η. Τ 3 π ΙΈ, έ.ά., σ. 78’ Ο. Ρ 3 γ ί 1ι ε 7, έ.ά., σ. 29 κέξ. έν λ. : 

(ΈαπεΠιοί. 
2 ]. Ρτβαάεηΐΐΐδΐ, έ.ά., II (1875) 164. 
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σχέσει προς την χρονικήν βαθμίδα του, μεθ’ οΰ συνάπτεται, απαρεμφάτου : 

«ύποσχέσθαι» ή έννοια τής φράσεως: « λαβόντα καιρόν» είναι προτερόχρο- 

νος καί ουτω κατά τήν εκδοχήν του ΚΓεαάεηΙΙιαΙ θά έλέγετο επί του προκει- 

μένου υπό του Άρταπάνου τάδε: « άφ" οΰ έλαβε καιρόν (50. δ Χανεθώ- 

θης), άνεδέξατο τό έργον τής κατά του Μωυσέως έπιθέσεως». ’Αλλ" δμως 

παρατηρητέον σχετικώς, δτι τφ Χανεθώθη ούδαμώς είσέτι έδόθη « καιρός » 

προς άνάληψιν του έργου τής επιθέσεως' δ «καιρός» οΰτος δοθήσεται αύτφ 

βραδΰτερον. Κατά ταύτα τό « ύποσχέσθαι» ούδαμώς έχει τήν έννοιαν τής 

άναλήψεως τής έπιθέσεως, αλλά τής ύποσχέσεως απλώς έκτελέσεως αυτής έν 

εύθέτφ τινί μέλλοντι χρόνφ. Ενταύθα νοείται εύχερώς τό άπαρέμφατον: 

« ποιήσειν» καί ούτως έχομεν : « ...ύποσχέσθαι ποιήσειν τήν επίθεσιν λαβόντα 

καιρόν» υπό τήν έννοιαν προφανώς, δτι δ Χανεθώθης ύπέσχετο τφ Χενε- 

φρή, δτι θά έκτελέση τήν κατά τού Μωυσέως επίθεσιν έν τφ μέλλοντι, άφ’ οΰ 

πρότερον λάβη προς τούτο εύθετον καί πρόσφορον «καιρόν». Ό νί£6Πΐδ 

μεταφράζει τήν έν λόγφ φράσιν λατινιστί ούχί κατά λέξιν, άλλ3 ούτω πως, 

ώστε νά συνδυάζωνται έλευθέρως πως αί έννοιαι τής « άναλήψεως » έργου 

τίνος καί τής «ύποσχέσεως» έκτελέσεως τούτου: ...ςαί (δο. ΟΗαηείΙιοϋιεδ) 

Γβ^ίδ Ιαηάεηι ο££οηδίοηε ρετηιοΐιΐδ οοππηοάο δε ΙειηροΓε ίαείηιΐδ ο6ί- 

ίαπιπι τεεερεπί. Ούχί άπίθανον είναι, δτι δ νΐ^επίδ κυρίως παρεπλάνησε 

τον Ρτειιάεηίΐΐίΐΐ διά τού τεοερεηΐ: εις τήν διασάφησιν καί ερμηνείαν τού 

«ύποσχέσθαι» υπό τήν έννοιαν τής « άναλήψεως» έργου τίνος, παρά ταύτα 

όμως ώφειλεν δ Γερμανός λόγιος, δπως μή περιπέση εις τό σφάλμα τούτο 

δεδομένου, οτι εν τή λατινική μεταφράσει παρέχεται έν συνδυασμφ προς τό 

τεοερεπί: ή έννοια τής ύποσχέσεως διά τής φράσεως: δε ίαείαιΐδ οίπΐιιππη, 

ή δέ φράσις: « λαβόντα καιρόν » μετά τής έν σχέσει προς τήν χρονικήν βα¬ 

θμίδα τού « ύποσχέσθαι » προτεροχρόνου χρονικής μετοχής τού αορίστου : 

«λαβόντα» αποδίδεται έλευθέρως πως δι3 αορίστου τίνος επιρρηματικής χρο¬ 

νικής φράσεως: εοπιιηοάο Ιεπιροτε. Κατά ταύτα δ Ρτεηάεηίΐι&ΐ ούχί 

δεόντως άντελήφθη ούτε τής έννοιας τού ελληνικού πρωτοτύπου κειμένου : 

«...ύποσχέσθαι τήν επίθεσιν λαβόντα καιρόν» ούτε τής ύπό τού νί^επ 

γενομένης λατινικής αυτού μεταφράσεως: ... οοπιηιοάο δε Ιειηροτε ίαείηπδ 

οίοίίπΓππι τεοερεπί. 

§ 15. 

Τελευτησάσης κατά τον καιρόν τούτον τής Μέρριδος άνέθηκεν δ Χενε- 

φρής τφ τε Μωυσεΐ καί τφ Χανεθώθη τό έργον τής διακομίσεως τού σοόμα- 

τος αυτής εις τούς ύπέρ Αίγυπτον κειμένους τόπους, ϊνα οΰτοι έκεΐ που 

θάψωσιν αυτό. Ό Χενεφρής ύπέλαβεν, δτι κατά τήν διεξαγωγήν τού έργου 

τούτου κατασταθήσεται ίσως ευχερές τφ Χανεθώθη, δπιος δολοφονήση τον 

Μωυσέα. 

*0 Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος καί τό έργον αύτοΰ 

Πανταχού ενταύθα, καθά καί κατωτέρου έν Γ 16, Γ 17 καί Γ 18, συχνός 

γίνεται λόγος περί τής ακοίμητου προθέσεως τού βασιλέως προς δολοφονίαν 

τού Μωυσέως. Ό Ίώσηπος 1 λέγει έν σχέσει προς τήν εκστρατείαν τού Μωυ¬ 

σέως εναντίον των Αίθιόπων, δτι επί ταύτη έχαιρον οί ιερογραμματείς 

άμφοτέρων τών εθνών, τών Αιγυπτίων μέν επί τή έλπίδι, οτι θα καταβά- 

λωσι τούς πολεμίους διά τής αρετής τού Μωυσέως καί δτι συγχρόνως αυτόν 

τούτον θά φονεύσωσι « δόλφ », τών Εβραίων δέ επί τή έλπίδι, δτι κατα- 

σταθήσεται νύν αύτοΐς εύχερές, όπως φύγωσι τούς Αιγυπτίους,^τού Μωυσέως 

στρατηγούντος. Περί τού «δόλου» τούτου ούδέν πλέον λέγει ο^Ιώσηπος και 

κατ4 ακολουθίαν δέον, δπως συμπληρωθή ένταύθα ή έκθεσις αυτού, δΓ όσων 

σχετικώς δ Άρτάπανος λέγει, ώς ποτέ έν αναφορά π00ς *ύν λατρείας τής 

ΐβεως εκτενώς συνεπληρώθη ή έκθεσις τού "Αρταπάνου διά τής οικείας έκθέ- 

σεως τού "Ιωσήπου. 

§ 16. 
Πορευομένων δέ αυτών εξήγγειλε τις τών συνειδότων τήν^ άνανδρον 

ταύτην επιβουλήν τφ Μωυσεΐ, δστις φυλάσσων νύν εαυτόν μετά μείζονος 

έπιμελείας καί προσοχής τήν μέν Μέρριν έθαψε, τον δέ ποταμόν καί την 

παρ3 αυτόν οίκοδομηθεΐσαν πόλιν Μερόην προσηγόρευσεν. Τιμάται ή Μέρ- 

ρις αύτη ύπό τών εγχωρίων εκεί ουκ ελαττον η αυτή η Ισις. 
Έν τφ κειμένφ έχομεν: «τον δέ (δε. τον Μώυσον) φυλάσσοντα αυτόν 

τήν μέν Μέρριν θάψαι (50. "Αρτάπανος φησιν)...». Είναι καταφανές, δτι 

διά τής άντιονυμίας : « αυτόν » δηλοΰται ο Μοουσής και κατ ακολουθίαν εχον 

τες ένταύθα αυτοπάθειαν δέον, δπως δασύνωμεν αυτήν. Έκ τών έκδοτών 

μόνον δ ΜΓ35 διενήργησε τήν όφειλομένην ταύτην διόρθωσιν. 
Ό Διόδωρος2 ποιείται λόγον περί τής έν τφ Νείλφ κείμενης εύμεγέ- 

θους νήσου Μερόης. "Εν αυτή ύπήρχεν αξιόλογος πόλις ομώνυμος τή νήσφ 

κτίσαντος αυτήν Καμβύσου καί θεμένου τήν προσηγορίαν από τής μητρός 

αυτού Μερόης. Έν συνεχείφ περιγράφει δ Διόδωρος τήν φυσικήν συγκρό- 

τησιν καί διάθεσιν τής νήσου ταύτης, τάς γεωλογικάς καί γεωγραφικός εν 

γένει ιδιορρυθμίας αυτής, τον μεταλλικόν πλούτον αυτής κ.οΰ.κ. Τουναντίον 

δ Ίώσηπος8 ποιείται λόγον περί τίνος βασιλείου πόλεως τής Αιθιοπίας 

Σαβάν καλουμένης, ήν έν ύστέροις χρόνοις δ Καμβύσης Μερόην έπωνόμασε 

δούς ταύτη τό δνομα τής αδελφής αύτού 4. 

Έν τφ κειμένφ έχομεν: « τιμασθαι δέ τήν Μέρριν ταύτην (δε. Άρτά- 

1 *Ιώσ. ίουδ. άρχαιολ. II 10, 2 (= § 243 = I ( 1887) 134, 8 κεξ. Νίεεε). 

2 Διόδ. I 33, 1 κέξ. 
8 Ίώσ. II 10, 2 {=§ 249 =1 [1888] 135, 15 κέξ. Νίεεε ). 
4 Πρβλ. Ρ ά ρ ε - Ο. Ε. Ρ ε η δ ε 1 ε γ, έ.ά., III 2 ( 1863 - 18703 ) 903 α έν 

λ. : « Μερόη ». 
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πανός φησιν) υπό των εγχωρίων ούκ ελαττον η την *Ισιν ». Πάντα τά χειρό¬ 

γραφα όμοφώνως έχουσι την γραφήν: « ούκ ελαχίστως » οπερ ό δίορίιαηιΐδ 

διώρθωσεν εις «ούκ ελαττον»1 την διόρθωσιν ταΰτην προθύμως άνέλαβον 

πάντες οί μετέπειτα έκδόται. Ό Μγ&5 διατηρεί έν τφ κειμένφ αυτού την 

γραφήν των χειρογράφων: «ούκ ελαχίστως», ήν ως ορθήν θεωρεί1. 

Ανωτέρω κατά τήν άνάλυσιν του Γ 3 διά τής επαγωγής χωρίων εκ τού 

Συγκέλλου εβεβαιώθη σχέσις τις μεταξύ τής Μέρριδος και τής ’Ίσιδος. Παρά 

ταύτα ό Άρτάπανος ήγαγεν έν τή ανωτέρω παραγράφου τον Μωυσέα αυτού 

ε!ς σχέσιν τινά μετά τής ’Ίσιδος ενεκα τούδε τού λόγου κυρίως, επειδή δηλαδή 

δ Θώθ, μεθ’ ού έταύτίσθη ανωτέρω ό Ιουδαίος ούτος πατριάρχης, πολλα- 

χώς είναι συνδεδεμένος μετ’ αυτής άλλοτε μέν ώς σύζυγος2, άλλοτε δέ ώς 
πατήρ3 καί άλλοτε ώς σύμβουλος καί παιδαγωγός4. Τούτων ένεκα λοιπόν 

μετήνεγκεν δ Μωυσής τό πτώμα τής Μέρριδος- ίσιδος εις τους υπέρ Αίγυ¬ 

πτον κειμένους τόπους προς ενταφιασμόν καί εκτισεν εκεί πόλιν, ήν εκάλεσε 

διά τού ονόματος τής θετής αυτού μητρός. Πανταχού ενταύθα δεσπόζει παρά¬ 

δοξος των ονομάτων καί των προσώπων συμφωνία προς άλληλα- Έν Μερόη 

έτιμάτο ή Ίσις5. "Απασα ή περιοχή εκείνη, ήτις εκτείνεται νοτίως τής^τοίς 

Αίγυπτίοις ύποτεταγμένης πόλεως Συήνης, τής νύν Άσσουάν, ειχεν άφιε- 

ρωθή υπό των Πτολεμαίων τή Παιδί6. Ό Άρτάπανος είχε πιθανώτατα επί 

τού προκειμένου προ οφθαλμών καί τα οικεία μνημεία τής χωράς7. Πάντως 

τό ελληνιστικής καί αιγυπτιακής προελεύσεως δν έθος εκείνο τής θεοποιή- 

σεως καί λατρείας τών ηγεμόνων νομιμοποιείται ενταύθα υπό τού Άρταπά- 

νου κατά τρόπον τινά γνησίως ιουδαϊκόν- Σημειωθητίϋ επι πλέον ενταύθα 

έν συνδυασμφ προς τά ανωτέρω καί ή πληροφορία τού Διοδώρου8, καθ' ήν 

καί ή Ησις μεταστάσα έξ ανθρώπων έτάφη κατά τήν Μέμφιν, δπου έν τφ 

τεμένει τού Ήφαιστου έδείκνυτο μέχρι τών χρόνων έτι αυτού δ σηκός. Εν 

συνεχείς: λέγει επί τού προκειμένου δ Διόδωρος, δτι, καθά τινες έλεγον, τά 

σώματα τού Όσίριδος καί τής ’Ίσιδος ούχί ενταύθα έκειντο, άλλ’ επί τών 

ορίων τής ΑΙθιοπίας καί τής Αίγύπτου κατά τινα έν τφ Νείλφ νήσον, ήτις 

1 Πρβλ. Κ. Μ γ & 8, Εϊπ νοτννοτί: ζυτ πειιεη ΕηδεΙιΐιΐδ&ιΐδδ&θε ( τηϋ Αηε- 

ύΐίο&εη &αί άΐε βρίθετε Οτ&ζθίθ) έν: ΚΕείη. Μιΐδ. Ν. Ρ. 92(1944) 231. *0 Μτ&δ 
έπάγεται ενταύθα παραδείγματα χρήσεως τού υπερθετικού βαθμού τών επιθέτων και 

επιθετικών επιρρημάτων αντί τού συγκριτικού βαθμού αυτών. 

3 Πρβλ. Η. Β πι £ 5 ο θ, Οεο§Γ3ρ1ιΪ3€ΐαε ΙηδεΗπίΙεη, I ( 1857) 220. 

3 Πρβλ. Πλουτ. περί ”Ισ. καί Όσ. 12 ( = ήθ. ρ. 355 ί). 

* Πρβλ. Διοδ. I 17, 3* 27, 4. 
5 Πρβλ. Στράβ. XVII 2, 3 (= ρ. 1178 Α. = ρ. 822 0. = III [1852] 402, 18 

κέξ. Κχίπηει·). 
6 Πρβλ. Η. Β γ ό § δ ε Η, Οεο^τίΐρΐιίδείιβ ΙηδεΙιηΗεπ, I ( 1857 ) 69. 100. 

7 Πρβλ. Η. Βηι^δείι, αύτ., σ. 106. 

3 Διόδ. I 22, 2. 
21 - 3 - 1960 

ε 

£0 Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος καί τό έργον αυτού 

κείται μέν πλησίον τών καλούμενων « Φίλων », έχει δέ απο τού συμβεβηκότος 

τήν προσηγορίαν τού «ιερού πεδίου»1. 

§ 17. 

Ό αδελφός τού Μωυσέως Άαρών έπιγνούς τά περί τήν επιβουλήν συνε- 

βούλευσε τφ ΜωυσεΙ, δπως φύγη είς τήν Αραβίαν. Πεισθείς ουτος καί δια- 

πλεύσας από Μέμφεως τον Νείλον απαλλάσσεται είς Αραβίαν. 

Ό Μωυσής άνευ κινδύνων καί έπιτυχώς διέρχεται τά μεθόρια Αίγυπτου 

καί Αιθιοπίας2, έφ’ οσον άλλως τε δ Ερμής-Θώθ είναι δ φύλαξή αυτών. 

Επιγραφή τις άφιερούται τφ θεφ Έρμη «Αίγυπτου συνορίην καί Αίθιο- 

πων μετέχοντι»3. Έν τή έπιγραφή ταύτη λέγεται, δτι ευσεβής τις άνήρ διά 

τήν άνάρρωσιν τέκνων τε καί γυναικός έκπληρών οίκείαν αυτού ευχήν έποίησε 

τήν περί τον ναόν τού θεού χρύσωσιν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩ. ΜΕΡΕΝΤ1ΤΗΣ 

1 Πρβλ. έν σχέσει προς τούς θεούς τούτους Ο. ΚοεάεΓ, άρ&ρον ΤΙεΐτε έν: 

ΑυδίαΚτΗοΙιεδ Εεχίΐωη άετ £ΓΪεε1ήδεΙιεη υηά τδηιϊδείΐθη Μγίΐιοΐο^ίε VI (1924 - 

1937 ) 125 κέξ. — IV- Οτεχίετ, άρθρον Ιδίδ, αύτ., II 1 (1890 - 1894 ) 360 κέξ. — 

Ο. Κοεάετ, άρθρον ΐδΐδ έν : ΚΕ IX 2 (1916 ) 2084 κέξ. 

2 Ποβλ. Ρ. Ε· I 3 5 1 ο η δ ο & Η, έ·ά., II ( 1806 ) 183. 
3 Πρβλ. Μ. ΙείΓοηηε, έ.ά., I ( 1842) 206 κέξ.: XIV. Ιηδοπρίίοη γθ1&- 

ίίνε ό 1& άοπιτε άη Ιεπιρίε άε Ρδείείδ. 
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I. Τό όνομα τής Ίϋ-άκης κατά τούς μεσαιωνικούς .18*; 

καί νεωτέρους χρόνους. 

II. Πόλι, Άρκουμαναί - ΆλκομεναΙ, 'Ιερουσαλήμ. . 

Αί τής άρχαιότητος μαρτυρίαι, Ελλήνων και Ρωμαίων, περ'ι τής Ιθά¬ 

κης, τής πόλεως και του λιμένος, είναι πολλαί. Είδικώτερον περί του ονόμα¬ 

τος αυτής 6 γεωγράφος Σκύλαξ (31) σημειώνει: «Μετά δε ταντα ( επι τής 
Λευκάδος) πόλις Φαοά και κατά ταντα νήσός έοτιν Ίΰάκη και πόλις και 

λιμήν», δ δε Πτολεμαίος (III, 13, 14): « Καί ή Ίΰάκη, έν η και ομώνυ¬ 

μος πόλις». Περί του έτΰμου δέ τής λέξεως Στέφανος δ Βυζάντιος γράφει: 

« Ίΰάκη νήσος πρός τή Κεφαλλ.ηνίρ άπό Ίϋάκον [ήρωος], άφ' ής %Οδνσ- 

οεύς. Τό έϋνικόν *Ιΰακήαιος καί Ίΰακησία καί « 'Ίΰακος Όδυσσενς » δμο- 

φώνως τφ οίκιοτή ». 

Έπί των Ρωμαϊκών χρόνων ή νήσος μνημονεύεται ώς πατρις του Όδυσ- 

σέως, τινές δέ των Ρωμαίων ποιητών άποδίδουν είς αυτήν τό ό'νομα 

Δουλίχιον. 

Τό ΠίηεΓ&παπι του Αντωνίου Αύγουστου ( 524. 3) μετά τής Κεφαλ- Λ 

ληνίας, Ζακύνθου καί Δουλιχίας αναγράψει ούχί τήν Ιθάκην άλλα όρος 

"Ιΰακον, άνήκον εις τινα τούτων, όπερ ήτο πατρις τού Όδυσσέως : «Ιηδίΐ- -Ν 

Ιαβ ΟβρΙιαΙοηίαβ, ΖαοίηΙΗοβ βί ΌηΙκΗία: Ηΐβ β8ΐ ιηοηδ ΙΐΗαοοδ, ηΜ βδί 

ραΐήα υΐίχίδ»ι. 

Ό συντάκτη: τού άρθρου Ίΰάκη τής Μεγ. Έλλ. Έγκυκλ. γράφει περί 

τού Ιτύμου τής λέξεως ότι « κατά τινας τό διομα προέρχεται έκ τοΰ Ιΰή = 

ενϋνμος, κατ' άλλους ότι είναι φοινικικής καταγωγής και τής αυτής ρίζης 

πρός τό τής Ίτνκης ( ϋΐΐοΐΐ} - Οντίκης και σημαίνει αποικίαν » 2. 

Ίί παρ’ Ίίσυχίφ γλώσσα είναι: ίΰή' ευφρόσυνη. 

Τελευταίως δ Λ. Οατηον3 περί τής λ. γράψει: Ίΰάκη· (οττηβ ρβίαζ- 

({ί(]Η<! (Ιβ Ίΰάκη, ιιυηι άβηνέ ένβηΐϋβΐίβιηβηΐ <1β Ίΰαξ ηη άββ χηηιοηΐδ 

άβ Ρΐ'οηιέϋιόβ, άίβιι άα [να (ί.β. αΐάίι «ΙνηΙεν»), «Ια ι-Ιαΐνβ, Ια βΐιαηάβ». 

κ 
1 Λ. Μηλιά ράκη. Γεωγραφία πολιτική νέα καί αρχαία τοΰ νομοΰ Κεφαλ¬ 

ληνίας, ’ΛΟήνησιν 1890, σ. 281 · 232. 

* 11(5. Ο. 15 ιι γ η ϊ α ιι, ΟουετΓ&ρΙιΐο νοπ ΟπεοΗβηΙαπά, Ι.οϊρζΐβ, 1872, ΙΙΛ, 

σ· 368, σημ. 2. 

:1 Ιλΐοίίυηπ&ίΓο ΚΙγπ-.υ1θ{»ίΐϊΐΐί: <1π ΡγοΙο - Ιηάο - Κυτορέοη, Ι,οιιν&ΐη 1955, 

π. 27. 
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I. Τό όνομα τής Ίΰάκης κατά τούς μεσαιωνικούς 

καί νεωτέρονς χρόνους. 

Τό ονομα τής νήσου άπό των μεσαιωνικών χρόνων καί εντεύθεν ύπέ- 

στη μεταβολάς διά τούτο ε’ίτε ολόκληρος ή νήσος, είτε μονον η πόλις (και ο 
λιμήν) αυτής είναι γνωστή ως: Θιάκη ή, Θιάκι1 τό, Θακον ή, Φιάκι, ναί 

άί ΟοΜρατβ, Οβ[αΙοηΐα ρίοοοία, ΑηϋοββΙοηΐα, Βαΰυ τό, καί Χώρα ή. 

Θιάκη, ή. Ύπό τό όνομα τούτο είναι γνωστή ή νήσος ήδη τφ 1478: 

« Έπήρεν ό Τούρκος τά νησιά Θιάκην και Λόφιμον καί τήν * Αγίαν Μαύ- 

ραν»*. Τον τύπον τούτον σημειώνει καί δ Μελέτιος3: Ιΰάκη και κοινώς 

Θιάκη. 

Ό τύπ. Θιάκη ερμηνευτέος έκ τού Ίΰάκη διά μετάθεσιν 4 τού ι, εκ δε 

τού Θιάκη ή, δι’ έπίδρασιν τού ούσ. νησί έλέχθη καί Θιάκι τό. 

Θιάκι, τό. Είς διάταγμα τής Βενετικής Γερουσίας5 ήδη τφ 1504 ή 

νήσος άπαντα ύπό τό όνομα ΤΙιίαοί, είς διαθήκην6 δέ τού έτους 1585 εκ 

τής νήσου αναγράφεται: « το νησί Θιακιού » και « το Θιάκι ». Ο τυπ. Θιάκι 

μαρτυρεΐται περί τά μέσα τοΰ 16ου αίώνος καί εις τό Χρονικόν περί τών 
Τούρκων Σουλτάνων7: «Ο σονλτάν Μπαγιαζίτης τότε επήρε και τήν Κεφα- 

λονία και τό Θιάκι καί έβαλε φνλάκτορες είς αυτά, ήγουν ή αρμάδα του ». 

Κατά τήν ιδίαν δέ εποχήν ΙεαΙβ άβΐ ΤΗβαΗ καλεϊ τήν νήσον δ ΤΗ. ΡογοκχΙπ8. 

Κατά τό 1637 δ Θωμάς Αποστόλου Μπούας « πήρε φέουδα άπό τήν σινιο- 

ριά [τής €Ενετίας] στο Θιάκι »9. Μετά ταύτα τφ 1797 είς ένθύμησιν10 άνα- 

1 Διά τούς σημερινούς τύπους Θιάκι, Βα&ν και Χώρα βλ. Σ π. Ν. Μ ο υ σ ο υ ρ η, 

Τοπωνυμικόν τής νήσου Ιθάκης και επώνυμα τών Ιθακήσιων, Άθήναι 1959, σ. 25, 

37, 38, 88. 
2 2. Λάμπρου- Κ. Άμάντου, Βραχέα Χρονικά, Πραγμ. Άκαδ. Αθη¬ 

νών, Αί ( 1932), σ. 57 (έγγρ. 30, 25 ). 
3 Γεωγραφία Παλαιά καί Νέα, Ένετίησιν 1807, τόμ. 2, σ. 301. 

4 Ο. Β ιι ι-Βίαη, ενθ’ άν., σ. 366. Πβ. Β. Φάβην, Μετάθεσις καί άντιμε- 

τάθεσις φθόγγων, Λεξικογραφικόν Δελτίον ( Ακαδημίας) 1 (1939), σ. 110. Δ. Γ ε ω ρ- 

γ α κ ά ν, Τοπωνυμικά, Λαογραφία 12 (1938 -1948 ), σ. 192. Μ. Φ ι λ η ν τ α ν, Γλοισ- 

σογνωσία καί γλωσσογραφία ελληνική, τόμ. 2, σ. 175. 

5 Α· Μ η λ ι α ρ ά κ η, ένθ’ άν., σ. 191. 
6 Π. Καλλινίκου, Μία Θιακιά διαθήκη τοΰ 1585, Ελληνική Δημιουργία, 

τόμ. 7 ( 1951), σ. 407. 

7 Έκδ. Γ. Ζώρα, Άθήναι 1958, σ. 134, 8. 

8 Ι/ίδοΙε ρΐύ. ίαπιοδε άεΐ πιοπάο, 1572. 
9 Κ. Σάθα, Ελληνικά Ανέκδοτα, Άθήνησιν 1867, τόμ. 1, σ. ρκξ'. 

10 Σ. Λάμπρου, Ν, Έλληνομν. 7 (1910), σ. 250. 
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γράφεται δχι « ηλ&αι ένας κονμεσάριος διά να σνστίση τή δημοκρατεία στο 

Θνάκι», Ιξ ετέρας δέ από την "Ηπειρον1 τφ 1798 μαρτυρεΐται δτι μετά 

την εκεΐ υπό των Τούρκων γενομένην καταστροφήν «έγιομισαν τα Νησιά 

ανθρώπους Κεφαλονιά και Θνάκι». 'Ο τύπος Θιάκι (Θνάκι καί Θηάκει) 

άπαντά και εις τούς Πορτολάνους8. 

Ό κάτοικος τής νήσου είναι γνωστός υπό τον λόγιον τύπον * Ιθακήσιος. 

Μαθηταί τής Ευαγγελικής Σχολής μαρτυροΰνται οί Αναστάσιος και Κων¬ 

σταντίνος Ιθακήσιοι8. Καί σήμερον εν "Αθήναις υπάρχει επών. Ιθακή¬ 

σιος*. 'Ο Μελέτιος5 σημειώνει τον τύπον Ίθιακός. 

Κοινώς λέγεται σήμερον Θιακός. Καί έν παροιμία: ΟΙ Θιακοι με τή 
σοφία τους βρήκαν τή θεότητα 6. Νικολής Θιακός ναυτικός μαρτυρεΐται τόο 

1807 7. *Ως επών, υπάρχει ακόμη εις Κεφαλληνίαν8, Λευκάδα, Κύθηρα καί 

Γαργαλιάνους, ως παρωνύμιου δέ είς την Θήραν (ό καταγόμενος από την 

Ιθάκην ) 9. Επίσης τό έπώνυμον άπαντά έν "Αθήναις υπό την διπλήν γραφήν 

Θιακός καί Θειακός (τό δεύτερον δ'χι όρθώς). Εις τήν Ιθάκην (Πλατρει- 

θιά) έχομεν έπών. Θιακογιώργος 10 είς δέ τήν "Αρταν τής "Ηπείρου τό Θια- 

κογιάννης 11. 

'Ως έπίθ. θιακός ή λέξις χρησιμοποιείται διά νά δηλώση τό κατ’ εξοχήν 

σταφύλι τής νήσου, «θιακό σταφύλι», είς δέ τήν Κεφαλληνίαν «θιακιά» 

είναι είδος ελαίας μεταφερθείσης έξ "Ιθάκης. Καί τόπων, έν Ιθάκη σήμερον 

καλείται Θιακό τό 12. 

1 Δ. Σάρρου, "Ηπειρωτικοί ενθυμήσεις ή χρονικά σημειοιματα καί έπιγρα- 

φαί, "Ηπειρ. Χρονικά 12 ( 1939 ), σ. 118. 

2 Ε. ϋείπΐίε, Εεδ ροΗιιΙ&ηδ ^τεεε, Ρ&γϊβ 1947, σ. 53, 12. 54, 16. 207, 

21, 28 κ.ά. 
3 Σμύρνα ίου, Οί Ιθακήσιοι καί ή έν Μικρά Άσίςι Έκπαίδευσις, "Ημερο- 

λόγιον Ιθάκης, 1928, σ. 145. Ιθακήσιοι ήσαν καί δυο πρώτοι διευθυνταί τής Σχο¬ 

λής, ό * Ιερόθεος Δενδρινός καί ό Χρύσανθος Καραβΐας. 

4 Έξ Άγιων Σαράντα τής "Ιθάκης καταγόμενος, βλ. “Ημερολόγιου "Ιθάκης 

1928, σ. 234. 

5 Ένθ" άν., σ, 233. 

6 Α. Λιγνού, "Αρχεϊον Κοινότητος "Υδρας, τόμ. 3, σ. 150. 

7 I, Βερέττα, Συλλογή παροιμιών, έν Λαμίφ 1860, σ. 82. Ό συνάδελφος 
Δ. Λουκάτος, Κεφαλονίτικα Γνωμικά, Άθήναι 1952, σ. 206, αναγράφει τό γνω- 

μικόν καί άπό τήν "Έρισσον Κεφαλληνίας υποθέτει δέ οτι ενταύθα ύπόκειται λογο¬ 

παίγνιου μεταξύ τών λέξεων Θιακός καί θέος, όπου τό θιακός χρησιμοποιείται ώς 

νά σημαίνη θεακός =■ οπαδός τοϋ Θεοϋ. 
8 Α. Μηλιά ράκη, ένθ" άν., σ. 116- 

2 "Αρχεϊον τοΰ "Ιστορικού Λεξικού τής Ακαδημίας "Αθηνών. 

30 Έφημ. «Νέα τής Ιθάκης», έτος 7 ( 1958), άριθμ. φύλλ. 114, σ. 4. 

11 Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, τόμ. 1, σ. 95. 

12 Σ. Μουσούρη, ένθ" άν., σ. 37. 
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Ό τύπ. Θιακός έκ τού Ίθακικός *Θιακικός καί είτα δι’ απλολογίαν 

Θιακός \ 

Θακοΰ - Φιάκι. "Ηδη τω 1153 ή νήσος υπό του περιηγηθέντος τήν 

Ελλάδα "Αραβος γεωγράφου ’Εδριζή καλείται ΤΗαΙζΟίι και χαρακτηρίζεται 

υπό τούτου ώς ωραία, δασώδης καί άπέχουσα 30 μίλια άπό τούς Κορφούς2· 

Οί Τούρκοι έκάλουν τήν νήσον ΡΜαοΗί - Φιάκι3. 

ν&1 άί Οοηιρ&Γθ. Είς τούς Βυζαντινούς συγγραφείς4 καί τά έπίσημα 

μεσαιωνικά έγγραφα5 ή νήσος διατηρεί τό άρχαΐον αυτής όνομα 9Ιθάκη. 

Παλαιότερον είς τον Συνέκδημον Τεροκλεους (6 μ.Χ· αι.} αναγράφεται 

Ιθάκη νήσος, ένφ τά χειρόγραφα παραδίδουν καί τήν γραφήν η Θράκη νή¬ 

σος6. Κατά τον μεσαίωνα όμως προσέλαβε καί τό όνομα ΥαΙ άί Οοηιρατβ, 

υπό τό όποιον τήν άναφέρουν οί πλεΐστοι τών συγγραφέων, χρονογράφων 

καί γεωγράφων τής Δύσεως. 
Ή άρχαιοτέρα γνωστή ιστορική μαρτυρία τού ονοματος τουτου είναι 

τού έτους 1104 υπό τοΰ Γενουησίου χρονογράφου Οαίαηΐδ7. Οΰτος αναφέρει 

δτι ό υπό τού Αλεξίου Κομνηνοΰ εναντίον τών σταυροφόρων άποσταλείς στόλος 

συνεκεντρώθη είς τήν νήσον, τήν οποίαν πρώτος άποκαλεΐ ναΐ άί Οοηΐρανβ. 

Μετά ταύτα περί τά τέλη τού 12™ αίώνος ό χρονογράφος ΒεηοάίοΙιΐδ 

Ρ6ΐΓθ1)ΐΐΓ§€η8Ϊ38 περιγράφων τήν κατά τό 1191 έκ τής Αγίας 1 ής έπανο- 

1 Πβ. Δ. Γεωργακάν, ένθ" άν. 
2 Ρ. ΟοΓοηεΙΙί, Μεηιοπε ίδΐοΓίοβκιίίοΙιε άε’τεκτή άεΐΐδ Μοτε&, Νε^τε- 

ροηίε ε ΗΠοταΙί ίΐη’π δδίοηΐεΐπ, 1865, σ. 158. ΙΙβ. Α. Μηλιά ράκην, ένθ άν., 
σ. 232. Ό Α. Λεκατσάς, Ή Ιθάκη, Έν Άθήναις 1933, σ. 158, σημειώνει τον 

τύπον Θιάκον, τό. 
3 Ρ. ΟοτοηβΙΠ, ένθ’ άν. Α. Μ η λ ι α ρ ά κ η, ένθ' άν. *0 Α. Λεκατσάς, 

ένθ" άν., σ. 183 σημειώνει τον τύπον ΡΗίαάη. 

4 Κωνσταντίνου Πορφυρογενν ή του, Περί θεμάτων, τόμ. 3 ( έκδ. 

Βόννης), σ. 54, 10. Ν. Χωνιά τη, 114, 17: Ή Άστερις...^ήν φασιν οί πάλαι 

κεΐσϋαι μέσον Ιθάκης και τής τών Κ.εψαλλψων τετραπόλεως. Και Αννα Κ ο μ V η νή 

1, 198, 6 : ορατέ ταντηνί τήν νήσον Ιθάκην. 

5 Μ ΐ ΐ£ 1 ο 8 ΐ ε Η - Μ η 11 ε γ, Αεί* 5, 44, 19 ( έτος 1262 ). 

6 Κ. Πορφυρογεννήτου, τόμ. 3, σ. 393, 431. 

7 Όε ΙΐΒεΓ&ίίοπο οίνΐί&ίιιπι οπεπΐΐδ (ΡβιΊζ, Μοη. Οεπη. δεπρΕ 18, σ. 

46, 36). Πβ. ΡοηΙϊ ρετ 1» δίοπ& ά’ΐίαΐΐει, σ. 118. "Ιωσ. Π ά ρ τ ς - Λ. Γ. Π α- 

πανδρέου, Κεφαλληνία καί Ιθάκη, γεωγραφική μονογραφία, έν Άθήναις 1892, 

σ. 154, σημ. 1. Ε. δ&Ιν&ίοτ-Ν. Κ. Παυλάτου, "Η πατρίς τοϋ Όδυσσέως, 

έν Άθήναις 1906, σ. 14. Α. Λεκατσά, ένθ’ άν., σ. 157, 181. 

8 νΐί& Ηεηηεί II, έν Βοαι^ιιεί, ΚεηιΐΏ Ο&ΙΙ. εΐ Ετ&τιε. 3οπρ1. XVII, 

σ. 532. Πβ. I. Πάρτς-Λ. Γ. Παπανδρέου, ένθ" άν., σ. 112, σημ. 3 καί σ. 

154. Ε. δ&Ιν&ίοΓ-Ν. Π α ν λ άτ ο ν, ένθ* άν. Βτοιηρΐοη Τ \ν γ 5 ά ε η, 

Ηίδ1οπ3ε Αη^Κε&ηπε δεπρίοτεε, τόμ. X, σ. 1215. Α. Λεκατσά, ενθ άν., σ. 159. 
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δον εις την Γαλλίαν του βασιλέως Φιλίππου Αύγουστου ποιείται μνείαν καί 

τής Ιθάκης υπό τό ονομα ΕαΙβ άβ Οονηρναν, αναφέρουν αυτήν μετά τής 

Κεφαλληνίας (ΟΗοίοΙίηε). Κατ’ αυτόν αί δυο νήσοι καλούνται ροΗιΐΒ ΡΓίδ- 

βανάΐ και ο πλους μεταξύ των νήσων τούτων είναι λίαν επικίνδυνος εξ αιτίας 

των πειρατών. Εις τό στενόν τούτο ειχεν αίχμαλωτισθή από Δαλματούς πει* 

ρατάς και ό επίσκοπος τής Κεφαλληνίας1 2. 

Βραδύτερου οτε αί νήσοι τού Ίονίου περιήλθον είς την κυριαρχίαν των 

Ενετών, ό αρχών τών νήσων Ματθαίος ήναγκάσθη νά αναγνώριση την 

κυριαρχίαν τής Ένετικής Πολιτείας, δώσας μάλιστα τφ 1209 τον όρκον ύπο- 

τελείας διά τάς νήσους Κεφαλληνίαν, Ζάκυνθον καί ΙηβηΙαιη ναΙΙΐδ Οονηρανί 
( Ιθάκην)8. 

Επίσης ό κατά τάς άρχάς τού 15ου αίώνος ( 1422) γράψας Φλωρεντι¬ 

νός περιηγητής ΟΙιΠδίορΙιοΓυδ Βιιοπίείπιοηΐί8 καλεΐ τήν Ιθάκην νάΐβ 

άΐ Οοηιρανβ. Είς τό χειρόγραφον τής ελληνικής μεταφράσεοις του αναγρά¬ 

φεται: « Δείζαντες τήν Λευκάδα, νυν προς τήν Δουλιχίαν πορευθώμεν, ήτις 

3Ιθάκη μεν πάλαι έλέγετο, νυν δε Κομπαρέα ονομάζεται καί περικλείεται 

βοννοΐς ύψηλοτάτοις καί δρεοιν ». 

Είς έγγραφον4 τού 1500 μεταξύ άλλων άναγιγνώσκομεν: «Βΐ 8ΐβν 
Ιαβοπιο Ύβηΐβν, βαρβίαηίο άΐ Ιβ (}αΙίβ $νθ88β, άαίβ ΐη ναΙΙβ άΐ Οοηιρανβ, 

ά άΐ 9 ζιιφιΐο ». 

Οΰτω καλείται ή νήσος τφ 1504 καί είς διάταγμα τής Βενετικής Γερου¬ 

σίας5 προς τούς εν τή Ανατολή διοικητάς αυτής, προς τούς οποίους γνωρί¬ 

ζει δ'τι ή παρά τήν Κεφαλληνίαν κείμενη νήσος είναι έρημος καί πρέπει νά 

1 Ούΐλ. Μ ί λ λ ε ρ - Σ. Λάμπρου, Ιστορία τής Φραγκοκρατίας έν Έλλάδι, 

έν Άθήναις 1909 - 1910, τόμ. Α', σ. 225. 

2 Καρόλου Χόπφ-Ίωάννου Α. Ρωμανού, Γρατιανός Ζόίρζης αΰθέν- 

της τής Λευκάδος, έν Κερκΰρφ 1870, σ. 228. 

3 Τό έ'ργον του έξεδόθη υπό Βε^ταηά, Βεβετίρΐΐοη άεε ίΐεβ θε ΓΑγ- 

εΐιίρεί ρ&Γ ΟΗπδίορΙιε Βυοπίβίπιοπίΐ. νεΓβίοη §τεεφιιε ρατ υπ πποπ^πιε, ρυ- 

ύΐΐεε ά’δρτέδ 1ε ηιπηιΐδεπί άυ δέτ^Π &νεε ιιηε ίτ3άυεί:ίοη {Γίίηςπϊεε εί ιιη εοιη- 

ιηεπΪ3ΪΓε. Ρ&Π5 1897. Αποδίδεται δέ τόση σημασία είς τό ελληνικόν χειρόγραφον 
(τήν μετάφρασιν) ώστε θεωρείται τοϋτο μάλλον ώς άντίγραφον παλαιού βυζαντινού 
χειρογράφου, τό όποιον ίσως Ιξεμεταλλεύθη ό Β. Μέρος τοϋ χειρογρ. τούτου εύρί- 

σκεται είς τήν Βιβλιοθήκην τών Παρισίων, βλ. Ή. Ο τη ο η ί, Ο&ίδίο^υε όεδ ηια- 

ηιΐδεπίδ £Γεε5..., Ραπβ 1897, σ. 45-46. Πβ. Α. Λεκατσά ν, ένθ’ αν., σ. 181- 

182. Περί τής οίκογ. τών Βυοηίείπιοαίϊ βλ. Ν. Βέη, Βυζαντίς 1 ( 1909), σ. 236 

κέξ. .Πτεοεε, Βγζ. Νευ°;Γ. 1 ( 1920), σ. 1-16. Ο. Ηορίι, ΟΗτοπίςμιεδ 
Οτέεο - Ροπιαπεδ, σ. 530. I. Μελά, Κυκλαδικά 1 ( 1956 ), σ. 10 - 11. 

4 Μ 2 γ ί π ο δ&πυίο, ΟίοΓΪΐ, 3, 444. 
5 Τό πλήρες κείμενον του έν τώ Ατείπνΐο άε1ΐ3 0ε£3ΐοηΪ3, ΒΦ. 1, σ. 21, ευρι¬ 

σκομένου διατάγματος βλ. είς Κ. Σάθα, Ελληνικά ’ Ανέκδοτα, ένθ’ άν.} σ. ρλ'. 

Πβ. Α. Μηλιαράκην, ενθ’ άν., σ. 191. 
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κατοικηθή καί νά καλλιεργηθή. Οί δέ έκεϊ μεταβαίνοντες θά έλάμβανον γαίας 

δωρεάν καί επί μίαν πενταετίαν θά ήσαν άπηλλαγμένοι φόρων: «· Βββνβίίο 
άβΙΓΕββ»»ο 8βηαΙο άβΐ 1504. ΤΐαβΚΐ. ΕΙ ρβνβΗ'β $ΐ αίίνονα ιιηα ίηβηία 
ηοπιΐηαία να! άΐ Οοηιρανβ, εΐίηαία ρβν ηιβζζο άβΐία ΟββαΙοηΐα, αί ρνβ- 

Ββηίβ άΐδαΜίαΙα, ηια ρβν Ιβ νβίαζΐοηΐ δΐ Ηα βνα ρϊα [βνίίΐβ β (ναΙΙίββνα... ». 

Τφ 1590 δ Αη£. Βαε^άοηπα περιγράφει είς έ'κθεσίν του τήν έ’τι άραιώς 

κατοικουμένην νήσον ΤΗβαβΚΐ καί συνιστφ αυτήν προς περαιτέρω άποίκισιν: 
« Τρεις μόναι πόλεις — γράφει — οίκοΰνται επι τής νηοον ταντης ιον ή μεν 

ονομάζεται Βαθύ, παρ3 * αυτήν δέ κεϊται κάλλιστος λιμήν, νυν φέρων τό 

αυτό ονομα, ένφ πρότερον εκαλείτο ΓαΖ άΐ ΟΟΥηρατβ, ή δεύτερα δέ 3Ανωγή 

(Αηοΐ) καί ή τρίτη Στραβονίκιον έν ταύταις δέ δυνατόν νά οικώσιν εν δλφ 

1500 ψυχαί »*. Μεταγενέστερος δέ περιηγητής δ Όοηι. Νι££γ ( 1557 ) καλεΐ 

τήν Ιθάκην ΓαΖ άΐ Οοτηραρηβ2. 
Είς χάρτην8 τής Ελλάδος, δημοσιευθέντα εν Βενετία τφ 1545 σημειοΰ- 

ται ή Ιθάκη υπό τό όνομα Γα·Ζ Οοηιρανβ, είς άλλους δέ χάρτας γαλλιστί 

συντεταγμένους δ τής Ιθάκης4, είς μέν τό σώμα φέρει τήν επιγραφήν ΙδΙβ 
άβ Ια ρβϋίβ ΟββαΙοηΐβ οη ΓαΖ άβ Οανηρανβ, εις δέ τό μεταξύ τής Ιθάκης 

καί τής Κεφαλληνίας στενόν τον χαρακτηρισμόν Οαηαί άη ΓαΖ άβ Οανηρανβ. 

Είς άλλον χάρτην5 τού 1705 ή νήσος σημειοΰται ώς ΙΙβ άιι Vαί άβ 
Οοηι ρανβ, είς δέ τούς Πορτολάνους6 φέρεται ότι: « άν θέλης να πέρασης μέοα 
τήν Κεφαλωνίαν καί τήν Βάλε ντε Κουμπάρε», καί κατωτέρω 7: « εί δέ θέ¬ 

λεις νά ΰπας είς τήν Βάλε ντε Κουμπάρε ». 

Ό Βενετός προβλεπτής Κεφαλληνίας Αηί. Οα15ο8 εις εκθεσίν του καλεΐ 

ναΐ άΐ Οοηιρανβ οχι δλην τήν νήσον Ιθάκην αλλά μόνον τον λιμένα αυτής 
Βαθύ. 

Ώς ανωτέρω εΐδομεν ή νήσος είς τήν Ελληνικήν μετάφρασιν τού Ιθάκη 

περιηγητικού συγγράμματος τού Βιιοπίοίηιοηΐΐ λεγεται και Κουμπαρέα. 

Πλήν τών ανωτέρω ή νήσος είς λαϊκήν παράδοσιν9, ήτις έπιζή καί 

1 I. Πάρτς-Λ. Γ. Παπανδρέου, ένθ’ άν., σ. 147, σημ. 

2 Α. Λεκατσά, ένθ’ άν., σ. 183. Ρ. Ο ο γ ο π 6 11 ϊ, ένθ’ άν., σ. 158. Β. 

3&1ν3ίθΓ-Ν. Κ. Παυλάτου, ένθ’ άν., σ. 15. Πβ. Ο. Ο. δοΗτείΒεΓ, 

Ι1θ&03 οάετ νοΓδυοΗ είπβτ ^εο^τ^ρύίδοΐι - 3πί:ΐ(ΐιΐ3Γί5€ΐιεη ΟΛΓεΐεΠυη^ άετ Ιπεεί 
Ι11ΐ303 ιΐ3θίι Ηοιπετ υηά άεη ηεηοηι Κ,είδοηάοη, ηιϊί: εΐηει- ΚυρίετΒιίεΙ, Βείρζί^ 

1829, σ. 3. 
3 Α. Λεκατσά, ένθ’ άν., σ. 183. 
4 Δ. Καμπούρογλου, Τοπωνυμικά παράδοξα, Άθήναι 1920, σ. 46. 

5 Κατά πληροφορίαν τοΰ συναδέλφου Δ. Δουκάτου. 

0 Ε. Όεΐ&ίΐε, ένθ’ άν., σ. 42, 15. 

7 Αυτόθι, σ. 45, 13. 
8 I. Πάρτς-Λ. Γ. Παπανδρέου, ένθ’ άν., σ. 140, σημ. 6. 

9 Ή παράδοσις αΰτη έχει ώς εξής περίπου : Ένεκα τών λυμαινομένων τό Ίό- 
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σήμερον1 καλείται και κοιλάδα τον Κουμπάρου ή κοιλάδα τον Κομπάρον2 

εις όίλλην δέ παράδοσιν 3 ονομάζεται Κουμπαριά. 

Ή παράδοσις όμως περ'ι τοΰ « κουμπάρου », ώς όρθώς παρετήρησε καί 

ο Δ. Καμπούρογλου 4, ανήκει εις τάς ψευδερμηνευτικάς παραδόσεις, αί όποΐαι 

συντελούν μέν εις τό νά διατηρήται άλλ’ όχι καί νά ερμηνεύεται ονομασία 

τις. Χαρακτηριστικόν είναι προς τοΰτοις ότι καί εις τούς μνημονευόέντας 

χάρτας γράφεται Vαί άβ ΟαΐΊΐρανβ καί ό'χι ναΐ άιι Οοηΐρβτβ (τοΰ άναδό* 

χου, τοΰ κουμπάρου, όπως θέλει ή παράδοσις). 

’ Αλλού λοιπόν πρέπει νά άναζητήσωμεν την αιτίαν τής ονομασίας. Παρά 

Βυζαντινοΐς είδος πλοίου ήτο γνωστόν υπό τό όνομα: κουμπαριά, κουμπά¬ 

ρων, κουμβάριον, κομπάριον κομβάριον, κουμπάρα. 

Οΰτω παρ’ ’Α ν ω ν ύ μ Φ 5 άναγιγνώσκομεν: « Τό δε Καραβίτσιν την νπε- 

ραγίαν Θεοτόκον έκτισε Μιχαήλ δ αναιρεθείς υπό Βαοιλείον. Έκλήϋη δέ 

ούτως διά τήν τοιαύτην αιτίαν. Χήρα γυνή ήν εν τοΐς χρόνοις Θεοφίλου του 

πατρδς αυτόν, δ δε πραιπόσιτος του Θεοφίλου δνόματι Νικηφόρος, άφήρ- 

πασε κουμπαριάν τής χήρας ευμεγέθη... » καί κατωτέρω : « ποιήοαντες δε οΐ 

αυτοί παιγνιώται κουμπαριάν μικρόν έν οχήματι πλοίου μετά άρμενου... 

καί δ πραιπόσιτος Νικηφόρος τής χήρας τό πλοϊον γόμον κατεπιε...». 

Όμοίως εις τούς Συνεχίζοντας τον Θεοφάνη (196, 17) φέρε¬ 

ται : «Ό τής Κρήτης στόλος αναγόμενος, ώς κουμβαρίων άχρι είκοσι, 

επτά γαλέας καί τινας σατούρας μεϋ’ εαυτού έπαγόμενος έληΐζετό τε καί 

κατεδουλαγώγει νυν μεν τάς Κυκλάδας νήσους περινοστών, νυν δε άχρι 

νιον πέλαγος πειρατών ή “Ιθάκη κατερημώθη καί μόνον εις τά ενδότερα ορεινά τμή¬ 

ματα αυτής έκρύπτοντο όλίγαι οϊκογένειαι ποιμένων. Πλοίαρχος Βενετός, άγνωστον 
πότε, άλλ’ αναμφιβόλους προ τοΰ 1500, προσορμισθείς μίαν νύκτα ένεκα κακοκαιρίας 
είς τό άκατοίκητον αυτό φαινομενικώς νησί, εϊδεν εις αυτό μακράν από την παρα¬ 

λίαν φως. “Εκ περιεργείας όρμώμενος καί από τό φως οδηγούμενος, αφοί έξήλθεν 
από τό πλοϊον του, έφθασεν είς τον τόπον όπου ήτο τό φως. “Εκεί ήσαν όλίγαι κα- 

λύβαι, είς μίαν τών οποίων είχε τότε γεννηθή παιδίον. Τούτου δ Βενετός, κατά παρά- 

κλησιν τών γονέων τοΰ βρέφους, έγινεν άνάδοχος (κουμπάρος τοΰ πατρός τοΰ παι¬ 

διού ). “Επειδή δέ ή θέσις όπου προσωρμίσθη τφ έφάνη ως κοιλάς, ώνόμασε τον 
τόπον ναι άί Οοηΐρατβ — Κοιλάδα τον Κουμπάρου. Βλ. Κ. Σάθα, ένθ’ άν., σ. ρλ'. 

Πβ. Α. Μηλιαράκην, ένθ“ άν., σ. 190-191 καί Α. Λεκατσάν, ένθ’ άν., 
σ. 184 -185. Φ. Μιχαλόπουλον, “Ιθάκη, τό νησί τοΰ Όδυσσέα, “Ελληνική Δη¬ 

μιουργία, τόμ. 7 (1951 ), σ. 353α. 

1 Δ. Δουκάτου, Χειρόγραφον Λαογραφικοΰ “Αρχείου “Ακαδημίας “Αθηνών, 

άριθμ. 1294 (1956), σ. 68. 

2 Π. Χιώτου, Ιστορικά απομνημονεύματα, τόμ. 2, σ. 246. 

3 Αυτόθι, σ. 456. 

4 ”Ενθ“ άν., σ. 42. 

5 ϋε 3πΗςμπί3ί:ΐ6ιΐ8 Οοι>.5ίαηΙίυοροΚίαϊΐϊΞ, ΡΟ, 122, 1237. Πβ, Ψευδοκω¬ 

δ ινόν, Πάτρια τής Κωνσταντινουπόλεως 80, 8. 

Ποοικοννήσον την παραλίαν άπασαν». Καί κατωτέρω (298, 7 ): « Ο γαρ 

τής Ταρσού άμηράς, δς Έσμάν ώνομάζετο, τριάκοντα πλοίων μεγίστων, ά 

κομβάρια λέγεται, στόλον εξαρτνσάμενος κατά τον κάστρου Ενρίπου οπλί¬ 

ζεται » νΑλλά καί παρά Κ ε δ ρ η ν ώ (2, 227, 4 ) φέρεται^: « Φώτιός τις άνήρ 

πολεμιστής... κατά Ρωμαίων έστέλλετο μετά επτά καί είκοσι κουμπαριών, 

άς δή γαλέας κατονομάζειν είώϋασιν»2. Τέλος παρα Κωνσταντινφ 

Πορφυρογεννήτφ (Περί θεμάτοον 2, 61, 18, έκδ. Βόννης τομ. 3) εχο- 

μεν: « επί δέ τής βασιλείας Μιχαήλ τον νιον Θεοφίλου άνήλθεν από * Αφρι¬ 

κής στόλος λς’ κομπαρίων ». 

Παρά τοΐς Βυζαντινοΐς όμως κουμπαριά, κουμβάρια ή κομπάραι * ονο¬ 

μάζονται καί πλοία τών Σαρακηνών, εις τά όποια ούτοι έπιβαινοντες ελεη- 

λάτουν τά ελ?ιηνικά παράλια. Οΰτιο, δΚεδρηνος (2, 225, 11) λέγει: 

« Κατά τούτον τον χρόνον καί 3Εσμάν ό τής Ταρσού Αμηράς τή προηγού¬ 

μενη επαιρόμενος νίκη, τριάκοντα πλοία μέγιστα εξαρτνσάμενος (κουμηά- 

ρια ταύτα καλεΐν είώϋασιν οι ΣαρακηνοΙ) τή πόλει επιτίθεται τού Ενρι- 

που 3, δ δέ Λέων (Τακτικά 18, 138. ΡΟ, 107, 980): « Κα\ τήν ϋάλασσαν 

διά των παρ' αύτοϊς (τοΐς Σαρακηνοΐς) πλοίων τών λεγομένων κουμβα¬ 

ρίων, καί δτε μή προς τήν ήπειρον εκοτρατευουσι, δια τής θαλασσής εξέρ- 

χονται πραίδας τε ποιούντες κατά τών παραθαλασσίων χωρίων ». Αλλαχού 

φέρεται επίσης: «μετά πλοίων μεγάλων, ά κομπάραι τοΐς έκ τής Αγαρ 

ώνόμασται, τήν πόλιν τον Ενρίπου προσέβαλε » και « τα πλοία ταύτα κομ- 

πάραι καλεΐν είώϋασιν οι Σαρακηνοί». 

Ή λ. κομπάρα τών Βυζαντινών προς δήλωσιν πλοίου καί μάλιστα μεγά¬ 

λου τριιστίου διετηρήθη καί σήμερον5 διαλεκτικώς υπό τούς τύπους καμ- 

πάρα, ή (Μεγίστη, Σύρος, Χίος)6 καπάρα (Κύπρος) γαμπάρα ( Ανδρος 

1 Διά τόν τύπον κομβάρια βλ. καί Ψ ε υ δ ο κ ω δ ι ν ο ΰ, ενθ’ αν., 299, 17. 

2 Διά τόν τύπον κουμπάρια βλ. αυτόθι, 81, 4, 14 και Μ. Κιγάλα, Συνοψις 

διαφόρων ιστοριών, “Ενετίησιν, ,αχλζ', σ. τξθ'. 
3 Πβ. Κ & 6 γ ο Ι ϊ, Γλωσσάριον είς Κεδρηνόν, τόμ. 2, σ, 913. 

4 Βλ. Δ. Καμποΰρογλου, ένθ’ άν., σ. 42 -43. Διά τούς άνωτέρω τύπους 
βλ. καί Φ. Κ ου κουλέ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, έν Άθήναις 1952, τόμ. 

5, σ. 362-363. Τοΰ αύτοΰ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου Λαογραφικά, έν “Αθήναις, 

τόμ. 1 ( 1950), σ. 308-309, τόμ. 2 ( 1950), σ. 176. 
5 Κατά πληροφορίας τοΰ “Αρχείου τοΰ Ίστορ. Λεξικοί τής “Ακαδημίας Αθηνών. 

6 Βλ. καί Ν. Κοτσοβίλη, Περί έξαρτισμοΰ τών πλοίων, έν Άθήναις 1894, 

σ. 139. Γ. Στρατήγη, Ηρώα καί μνημόσυνα, έν Άθήναις 1906, σ. 17 : 

«’Σ τό στρίψιμο τοΰ τιμονιού μάς οίμωσε μ ανταρα 

ό Τούρκος κοντοζύγωνε· ή μαύρη μου καμπαρα 

αστροπελέκια και φωτιά και κεραυνούς πετονσε ». 

7 τ. Βογιατζίδου, Γλώσσα καί Λαογραφία τής νήσου Άνδρου, Αθήναι, 

τόμ. 3 ( 1956), σ. 304-305. Φωτογραφίαν βλέπε αυτόθι, τόμ. 4 ( 1957 ), σ. 139. 



330 Δικαίου Β. Βαγιακάκου 

Θήρα, Κύθνος )1 πβ. και «αφοί5 εβιζιτάρισε μίαν γαμπάραν φραντζέζικην » 2, 

γαβάρα 8 καί γαμπαρι ( Θήρα ) ή μικρά γαμπάρα, το μικρόν τριίστιον πλοΐον. 

Πλήν των ανωτέρω μαρτυρεΐται κατά τον ΙΒ' αιώνα παρ’ Εύσταθίφ 

(Π 584, 24) καί ο τύπος ξυλοκονμβάρα : « Τό δε ρηϋέν κνμβαιον ποτή- 

ριον κυμβίον ετεροι γράφονσι λέγοντες και δτι εοικε κατά σχήμα πλοίφ 

καλουμένω κύμβη §ξ ον ίσως και παρωνόμασται. Εΐη ό’ άν ϊσως τοιοντον 

πλοΐον ή κοινώς ονομαζόμενη πρός τινων ξυλοκονμβάρα, ώς δήϋεν εκ 

παραφϋοράς τον κύμβη, ΐν’ ή τό σκώμμα ξυλοκύμβη λεγόμενον επί γυναι¬ 

κών αϊς οντε κάλλος έπανϋεΐ οντε σύμμετρον μέγεθος ». 

Ή παρομοίωσις όμως αΰτη πρός τα πλοία ήτο γνωστή καί είς την 
αρχαιότητα καί σήμερον, οΰτω δέ έλέγετο *: « 3Ακάτια% τά τών άκατίων ιστία, 

λέγεται δέ καί επι μεγάλων, τούτη άρα καί τους μικρούς τά σώματα άκάτια 

λέγουαι ». Καί σήμερον τήν ώραίαν γυναίκα κατά τόπους λέγουν φρεγάδαν, 

σκούναν, νταρντάναν, ενφ την παχείαν, δυσειδή καί δυσκίνητον καλούν 

μαούναν ή σακολαίβαν5. Έν Μεγίστη δέ καμπάραν6 ή ξυλοκονμπάραν7 

σήμερον σκώπτοντες ονομάζουν την γυναίκα « η όντε κάλλος έπανϋεΐ ούτε 

σύμμετρον μέγεθος». 

Διά τον τΰπον τής λέξεως άναφέρομεν οτι ξυλοκουμπάρα ή ξυλοκουμ- 

πάρι είναι σήμερον σανίς επί τής οποίας καθήμενοι οί ναύται αναβιβάζονται 

διά σχοινιού εις τους ιστούς ίνα κάμουν διαφόρους έπισκευάς8. 

Τέλος ο τύπος καραβοκουμπάρα μαρτυρεΐται υπό του Δουκαγγίου (εν 

1 Βλ. καί Λεξικά Βλάχου ( 1659 ) καί Α ί ν ι ά ν ο ς ( 1860 ) έν λ., Λ. Π α λ ά- 

σκα-Μ. Γούδα, Γαλλοελληνικόν Λεξικόν Ναυτικών ορών, έν Άθήναις 1898, α. 

345, υπό τό λήμμα Οαϋατβ. 

2 Γ, Σαχτούρη, Ιστορικά ημερολόγια του ναυτικοϋ άγώνος τοΰ 1821, έν 
Άθήναις 1890, σ. 16. Πβ. καί περιοδ. Πανδώρα, τόμ. 17, σ. 247 καί ’Εφημερ. τών 
Φιλομαθών, τόμ. 13, σ. 1676. 

3 Λεξικόν Άγγ. Βλάχου, έν λ. Π. Βλαστού, Συνώνυμα καί συγγενικά, Άθή- 

ναι 1931, σ. 301. Λ. Παλάσκα, Όνοματολόγιον ναυτικόν, έν Άθήναις 1884, σ. 

55. Ν. Κοτσοβίλη, ένθ’ άν., σ. 127. Γ. Βλαχογιάννη, Χιακόν Άρχείον, 
τόμ. 5, σ. 109. Ό. Ηεεβείίπ^, Ι,εδ πιοΐδ πιαηΐϊιηεδ ειηρπιηίέδ ρ3Γ 1ε §τεο 
&υχ 1&π§;υ65 τοιπ&πεδ, ΑηΐδίεΓάαηι 1903, σ. 16. Πβ. τό βενετικόν καί ιταλικόν 
ραδαννα, όπερ σημαίνει μικράν λέμβον τοΰ ποταμού, μεγάλην λέμβον ή πολεμικόν 
τριίστιον πλοΐον διά μεταφοράν στρατού καί πολεμοφοδίων, βλ. Ν. ΖίηΕ&ΓεΙΠ, 

νοο&βοΐ3πο άε1ΐ3 1ίη£ΐΐ3 Ιί:3ΐί3η3, Βο1ο§;η3 1955, έν λ. Τούτο ετυμολογείται άπό 
τό βυζαντινόν καράβιον, βλ. Ο. Β 3 ί 11 5 ί ΐ - Ο. Αίεδδίο, Όίζίοηαήο Είΐπιοΐο- 

£ϊοο ϊΐαΐί&ηο, Ρΐτεηζε 1952, έν λ. 
4 Φρυνίχου, Έκλογαί. 
δ Βλ. Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά Λαογραφικά, τόμ. 2, σ. 176. 

6 Άρχείον “Ιστορικού Λεξικού Ακαδημίας Αθηνών. 

7 Φ. Κουκουλ έ, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός 5 ( 1952), σ. 363. 

8 Τοΰ αΰτοΰ, Θεσσαλονίκης Ευσταθίου τά λαογραφικά 1, 309. 
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λ. κομβάριον) ώς άπαντών παρά κώδικι τοΰ Βατικανού : « ε^Χε κ(*(?α 

βοκονμπάρης παμμεγεσιάτης». 

Πόθεν όμως τό έτυμον τής λέξεως κουμπαριά - κουμπάρων; 

"Ηδη τον ΙΒ' αιώνα ο Ευστάθιος (Π 584, 24) παρατηρεί: «Ειη δ αν 

ίσως τοιοντον πλοΐον ή κοινώς ονομαζόμενη πρός τινων ξυλοκονμβάρα, ώς 

δήϋεν έκ παραφϋοράς τον κύμβη» καί κατωτέρω (Π 1205, 57): «.Κνμβη 

γάρ είδος πλοίου, η ομώνυμον ποτήριον χύμβα, και * κυμβίον δε, γένος τι 

ποτηρίων βαϋέων δρϋών πνϋμένα μή έχόντων μηδ’ ώτα ». 

"Οτι δέ κύμβη ή κυμβίον εδήλου είδος ποτηριού 1 ή πλοίου μαρτυρεί- 

ται καί άπό τούς λεξικογράφους. Ό Ησύχιος έχει τάς γλωσσάς: 

κύμβας- δρνιϋας και [νήας] 2 κοίλας και περιφερείς* καί είδη ποτηρίων . 

κύμβη’ νεώς είδος. 

κνμβίον' είδος ποτηριού καί πλοίου. 

κύμβος' τά έμπωλήματα. 

Ό Σουΐδας επίσης σημειώνει: « Κυμβίον: εϊδός τι έκπώματος επιμη- 

κες καί στενόν καί τφ σχήματι παρόμοιον τφ πλοίφ, δ καλείται κυμβίον ». 

Τέλος παρά τφ ΜΕ (544, 31) άναγιγνώσκομεν: « Κυμβεΐον είδος ποτη¬ 

ριού παραπλήοιον τφ σχήματι πλοίφ, δ καλείται κύμβη» καί κατωτέρω 

(544, 34): « Κυμβία, τά κυφά, Ικπώματα, διά τό περιφερή είναι, κυφόν δε 

τό κνρτοειδές καί περιφερές· καί κύμβαι πλοία περιφερή παρά Ρωμαιοις »4. 

Έκ τού κύμβη λοιπόν (ώς ύποκορ. κονμπάριον) ετυμολογεί την λέξιν 

ό Εύστάθιος. Καί ό Ό\χ 0αη§:6 (έν λ. κομβάριον) σημειώνει: νίάβ ΟΙθ88. 

ιη&ά. Εαίΐπ. %η βηντώα (= κύμβη = λέμβος) 5· 

*0 Κοραής6 σχολιάζων την λέξιν άκάτια είς σχετικόν χωρίον τού Στρά¬ 

βωνος 7 δέν παραδέχεται την εκ τού κύμβη ετυμολογίαν καί παρατηρεί: 

ι Καί σήμερον, κατά πληροφορίας τοΰ Αρχείου τοΰ Ιστορικού Λεξικού, κούμπα 
έν Χίφ είναι είδος ποτηριού, είς Ζάκυνθον δέ σημαίνει δόλον οικοδομήματος και εις 
Δόβριανην (Β. Ηπείρου)δηλοΐ τό μανιτάρι ένεκα τοΰ σχήματος. Πβ. Ευστάθιον (584, 

20): παρά ιό κνφον δέ, φαοιν, η κνμβη, ως περιφερής. 

2 “Η προσθήκη κατά Φ. Κουκουλ έν, Ήσυχιανά, 1 Αθήνα 27 (1917 ). Λεξ. 

Άρχ. 2, σ· 89. , 
3 Πβ. καί Αθήνα ΙΟ ν, ΙΑ 482ε: Κΰμβα ποτήριον Παφιοις* Απολλόδωρος. 

4 Τό τελευταΐον τοΰτο καί έν Θησαυρφ Ερρίκου Στεφάνου, έν λ. κνμβη. , 

5 Πβ. Ο. ΟοεΙζ, ΤΚεδετιπίδ £ΐοδ33Πΐπι εαιεηά&Ιμηιια, Πίρδίαε 1889 έν λ. 

οψηδα' π3νΐδ καί οιιαιόα- άκάτιον, σκάφη, π?.οιάριον. Κυρίλλου, Γλωσσαριον : 

σκάφη τό πλοιάριο ν' οοηι1>3. 
8 Στράβωνος, Γεωγραφικά, έν Παρισίοις 1819, τόμ. 4, σ. 235. 

7 Γεωγραφικά 11, 495: <Ζωσι δέ (οί κάτοικοι παραλίας τοΰ Πόντου) απο των 
κατά ύάλατταν ληστηρίων, άκάτια εχοντες λεπτά, στενά και κονφα, δαον άνϋρώπους πέντε 

και είκοσι δεχόμενα, σπάνιον δέ τριάκοντα δέξασ&αι τούς πάντας δυνάμενα’ καλό ναι 

δ’ αντά οί "Ελληνες καμάρας··. 
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« Καλόν σι δέ ταντα (τά άκάτια) οι °Ελληνες καμάρας. 3 Επί Στράβωνος 

οντως’ οι δε Βυζαντινοί συγγράφεις επειτα, κουμπάρας και καραβοκονμ- 

πάρας, ονκ εκ παραφθοράς τον κύμβη, ώς άν πιθανώς τις οίήσαιτο, αλλά 

μάλλον εκ τον καμάρα, φ καί νυν, ώς καί πάλαι, δηλονται ή άψίς, τοντέ- 

στιν οικοδομή τοξοειδής των Σκυθών πειρατών καταατέγοις χρωμένων 

πλοίοις, καθ’ α καί οί παρ3 αυτοΐς νομάδες ταις άμάξαις τάΐς καλονμέναις 

ώσαύτως καμάραις καί τά παρά τοΐς Λακεδαιμονίοις άρματα καμαρωτά. 

'Ιστορεϊ δε καί ό Τάκιτος τον τρόπον καθ’ ον εστέγαζον ζά πλοία ούκ αεί 

τούτο ποιούντες, άλλ3 έν χειμώνι καί τρικυμία τοΐς άκροις αυτών σανίδας 

εκατέρωθεν έπισυνάπτοντες καί εις οροφής άνεγείροντες σχήμα ». 

Ό ίδιος όμως ο Κοραής1 * μετά ταύτα σχετικώς σημειώνει: « Τδ διά του 

μ κνμβάριον (όανψΧβ) υποκ. τον κύμβη, έλλην. συνωννμεΐ μέ τδ άκάτιον 

καί μέ τδ λεΐπον ακόμη άπδ τά ελληνικά λεξικά *άκατίς. Αί άκατίδες ή τά 

κνμβάρια ταντα ώνομάζοντο κομβάρια ή κομπάρια Δ. άπδ τούς Γραικορ. ». 

Ό δορ1ιοο1θ3 επίσης εις τό λεξικόν του έν λ. κονμβάριον γράφει: 

« κουμβάριον (κύμβη οηιηδα)’ α Ηηά ο[ δΗίρ ιΐδβά δη ίΐιβ 8αταοβη$». 

£0 Φ. Κουκούλες8, άντιτιθέμενος προς τον Κ,οίδΐιο δέχεται την ανωτέρω 
έκ του κύμβη ερμηνείαν (ώς ύποκορ. κνμβάριον) λέγων δτι οί "Αραβες 

έπλασαν τδ άραβ. οιιδάν εκ τον Βυζαντινόν κουμπάριον, ώς εκ του καρά- 

βιον έπλασαν τό άραβ. οοτάδ. 

Ό Σκαρλάτος Βυζάντιος8 συνδέει την λ. προς τό έντομον « κουβαρίς » \ 

Τέλος δ ΚείβίΣΟ5 σχολιάζων τον Κωνσταντίνον Πορφυρογέννητον ετυμολογεί 

την λ· έκ του αραβικού οηδατ, δπερ δηλοΐ μέγα πλοΐον η εκ του κοϋμπος = 

κόμβος = γόμος καί προσθέτει δτι «οιώατ., ίά οδί η&νβδ βΤ&πάβδ, ρππιί 

ΟΓάίπίδ, πιαχίπιαο ίοηη&6 ». 

Αί μαρτυρίαι λοιπόν των αρχαίων συμφωνούν δτι αί κνμβαι ήσαν πλοία 

κοΐλα καί περιφερή, αί των Βυζαντινών συγγραφέων ειδήσεις λέγουν δτι αί 

κομπάραι (παρ’ αυτοΐς καί παρά τοΐς Σαρακηνοΐς) ήσαν πλοία μεγάλα, 

αί δέ διαφόριον τόπων σήμερον πληροφορίαι λέγουν δτι αί γαμπάραι παρ’ 

ήμΐν είναι μεγάλαι τριίστιοι νήες, ώς ή παρά Βενετοΐς (Ίταλοΐς) ηαδαννα. 

’Άν επομένως λάβωμεν υπ’ δ'ψιν πάντα τά ανωτέρω καί δτι κατά την 

εποχήν εκείνην έλυμαίνοντο τάς θαλάσσας οΐ Σαρακηνοί κουρσάροι, οί δέ κά¬ 

τοικοι των παραλίων τής ηπειρωτικής Ελλάδος καί ιδίως των νήσων έ'ζ<»ν 

1 “Ατακτα Δ, σ. 247. 

2 Θεσσαλονίκης Ευσταθίου Λαογραφικά 1, σ. 308. 

3 Ή Κωνσταντινούπολης, τόμ. 1, σ. 248. 

4 Πλείονα περί τούτου βλ. δσα σημειώνει ό Έ μ μ. Π ε ζ ό π ο υ λ ο ς, Παρατη¬ 

ρήσεις εις "Ελληνας Ιατρούς, ΕΕΒΣ 5 (1928), σ. 314-815. 

5 Έν Κ. Πορφυρογέννητου (έκδ. Βόννης ), τόμ. 2, σ. 776. Πβ. καί Φ. 

Κουκουλέν, ένθ’ άν. 
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μακράν των ακτών εις μεσόγεια μέρη, μή φαινόμενα από θαλάσσης καί δτι 

ακόμη εις την Ιθάκην έχομεν άρκετάς παραδόσεις περί κουρσάρων ^σήμερον 

καθώς καί τοπωνυμία Σαρακήνικο τό ( Βαθύ)1 2 καί Σαρακηναρι2 ( όρμος εις 

την Κοινότητα Κιονίου), τότε, νομίζω, ασφαλώς δυνάμεθα νά εΐπωμεν3δτι 
δεν πρόκειται εν Ιθάκη περί τής βάλλης τον κουμπάρου (άναδόγρυ) αλλά ; 

περί τής βάλλης τών κομπαρών - κουμπάρων (κουμπαριών) δηλ. των πειρα¬ 

τικών πλοίων. 

Πιθανώς δηλ. οί κουρσάροι Σαρακηνοί νά ειχον τον λιμένα τούτον ώς 

ορμητήριον ή τό μεταξύ Κεφαλληνίας καί Ιθάκης στενόν ώς πεδίον δράσεώς 

των, καθώς αναφέρει, ώς εΐδομεν, καί δ χρονογράφος Βεποάίοΐυδ ΡεΗο- 

ίηΐΓ^επδίδ. Τό δεύτερον τούτο θεωρώ μάλλον ώς βέβαιον. 
Εις τό μνημονευθέν έξ Ιθάκης χειρόγραφον τού Δ. Λουκάτου αναγρά¬ 

φονται άρκεταί παραδόσεις σχετικαί μέ την δράσιν τών πειρατών εις^την 

νήσον. Ούτω, λέγεται σήμερον δτι εις τό Πέρα Χωρίο πειραταί κάποτε απη- 

γαγον δύο παιδιά, εκ τών οποίων τό έν εκαλείτο Τσιντίλας καί τό άλλο ^ό- 

λων. Έκ τούτων δ Σόλων ήγοράσθη παρά τίνος Ισπανού καί έγινε ναυτι¬ 

κός. Έπεσκέφθη μετά παρέλευσιν ετών την Ιθάκην4 ™ Βαθύ ή το τόπος 

ακατοίκητος4 έπροχώρησεν εις Πέρα Χωριό, άνεγνώρισε την μητέρα του καί 

έπιστρέψας εις Βαθύ έκτισε την πρώτην οικίαν, ή δποία κατόπιν έλέγετο τό 

σπίτι τον Βαλσαμάκη. Επίσης λέγεται δτι Μπαρμπαρέζοι ειχον δρμητηριον 

δράσεώς των τον Κάβον τον Άγιου Ίωάννου, δτι είχον κάμει άπόβασιν εις 

Δ αφνιάν, δτι ειχον κάμει επιδρομάς είς τά Φηγάλια καί εις Κ ιόν ι και δτι 

έ'καυσαν ώρισμένα μέρη, δπου τά σημερινά τοπωνύμια Χαμμένα Καλύβια και 

Χαμμένη Χώρα. Τέλος αξιοσημείωτος είναι ή λεγομένη σήμερον έν τή νή^σφ 

λέξις άλιτζερΐνος, ΐνα δηλώση τον άστατον, τον άγριον, τον πειρατήν. Αυτή 

ενθυμίζει τό εθνικόν * Αλγέρι νος. Έν Μάνη ή ιδία λ. σώζεται εις τό επών. 

’Αλιτζερινάκος (δ υίός τού ’Αλιτζερίνον — τού Άλγερίνον — τον πειρατοϋ, 

τού σκληρόν καί άγριου ανθρώπου, τό επών, προφανώς έκ παρωνύμιού). 

Λιμένες, εις τούς δποίους προσωρμίζοντο οί Σαρακηνοί διά νά λάβουν 

παρά τών κατοίκων τών νήσων (ή καί τών παραλίων τής ηπειρωτικής Ελλά 

δος) τούς ετησίους φόρους ή διάφορα δώρα, εκαλούντο Σαρακήνικα ή Σαρα· 

κηνά *. Ή έμφάνισις καί ή δράσις τών Σαρακηνών επέδρασεν επί τού τοπω¬ 

νυμικού τής Ελλάδος καί λιμένες, νησίδια ερημικά καί ακρωτήρια ή άλλα 

1 Τοΰτο μαρτυρεϊται καί υπό τοΰ ΟοτοαεΙΠ, ένθ’ άν., σ. 158. 

2 Σ. Ν. Μουσούρη, ένθ’ άν., σ. 76. Δ. Λουκάτου, ένθ αν., σ. 87. 

3 Βλ. Δ. Κααπούρογλου, ένθ’ άν., σ. 49. Τ ο ϋ αύτοΰ, έν Έφημερίδι 

< Εστία » 18-21 Ίανουαρίου 1908. Πβ. Ο ύ λ. Μίλλερ-Σ. Λάμπρου, ένθ5 άν., 

σ. 229. Φ. Μιχαλόπουλον, ένθ5 άν. 
4 Π. Ζερλέντου, Φεουδαλική πολιτεία εν τή νήσφ Νάξς>, έν Έρμουπόλει 

1925, σ. 6. 
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μέρη ώνομάσθησαν έκ του ονόματος των. Ούτοι, εκ διαφόρων μερών της 

Ελλάδος, κατά μαρτυρίας τοΰ Αρχείου τοϋ Ιστορικού Λεξικού, εχομεν τά 

τόπων.: Σαρακήνα ή (Ζάκυνθος, Κάρπαθος, Κρήτη, Ρόδος, Τήλος, Χίος), 

Σαρακηνάδα (Τριφυλία), Σαρακινάδο, τδ (Ζάκυνθος), Σαρακίνηκα τά 

(Αμοργός, Κύθνος), Σαρακήνικο ("Ανδρος, Εύβοια, Καστός παρά την 

Ιθάκην, Κεφαλληνία, Λήμνος, Παξοί, Πάρος, Σέριφος, Σίφνος, Σκΰρος), 

Σαρακηνόβιγλα ή (Κρήτη), Σαρακηνόγιαλο (Σύμη), Σαρακηνόκαοτρο 

(’Αχαΐα), Σαρακηνόπετρα (Χίος), Σαρακηνονήσι (Σκόπελος), Σαρακηνο- 

πήδημα (Σαμοθράκη), Ρέμα τον Σαρακηνοϋ (Λεύκάς), τοϋ Σαρακηνοϋ τδ 

Κεφάλι (Κρήτη) κ.λ.π. 

Πλήν τούτου καί τό έθνικ. Σαρακηνδς είναι γνωστόν ως επών, έκ Πα- 

ξών (1718 ) καί Σαρακίνης ( Ζάκυνθος 1550). 'Ως βαπτιστικόν δέ δίδεται εν 

Κρήτη εις τό παιδίον, δταν τά προ αυτού γεννηθέντα αποθνήσκουν* άπο- 

τρόπαιον δηλ. τοΰ θανάτου, άνάλογον προς τά αλλαχού Σταμάτης, Πολυχρό- 

νης, Ποϋλος, Πολνζώης κ.λ.π. 

Εις την Πάρον καί εις τό ανατολικόν τμήμα αυτής, κατά τον Βιιοηίεΐ- 

ηιοηΐί, υπήρχε καί λιμήν λεγόμενος των πειρατών. 

Τά εις τά παράλια καί τάς νήσους κυρίως υπάρχοντα τόπων, ΰπό τον 
τύπον Βάρδια, Βαρδιάνοιι, Βαρδιόλα, Βίγκλα8, Βιγλάδες, Βιγλατόρι, Βι- 

γλίτσιν, Βιγλοστάοι, Μεροβίγλι, Κακή Βίγλα, Ψηλή Βίγλα κ.τ.τ. οφείλουν 

την γένεσιν αυτών εις την έμφάνισιν των πειρατών. Καί εν Ιθάκη εχομεν 

τόπων. Βίγκλα καί Βαρδιόλα. 

Οβίαίοηία ρίοοοίθ. - Αηΐΐοβί&1οηί&. Ή Ιθάκη διά την θέσιν αυτής 

παρά την Κεφαλληνίαν καί διά τό μικρόν αυτής μέγεθος ώνομάσθη ακόμη 

ΟββΙοηία ρίΰοοία8 — Μικρά Κεφαλληνία — ΟββαΙοηΐα ρϊοοιοΐα 4, ΟββαΙοηΐα 
$ναηάβ β ρίοοοία5, ΡβΙϋβ ΟβρΚαΙοηΐβ6, ί,’αΙΙτα ΟββαΙοηία7 καί Αηϋοβ- 

1 Δ. Ζακυθηνοϋ, Κεφαλληνίας Ιστορικά καί τοπωνύμια, ΕΕΒΣ 6 ( 1929), 
σ. 193. 

2 Ή λ. έκ τοϋ λατ. *νί£ΐ3.τε<Λί£Ϊ1αΓε. Βλ. Ο. Μεγετ, Νειΐ£ΐ\ δίικίίεη 
3, 14. Πβ. Κ. Άμα ντον, Λεξικογραφικόν ’ Αρχείο V 5 (1920), σ 60, σημ. 1. Έν 
Κΰπρφ τά Κάστρα καί τάς Βίγλας έφύλασσον ιδίως άπό των επιδρομών των Σαρακη- 
νών αλλοδαποί μισθοφόροι, βλ. Σ. Με νάρδου, Τοπωνυμικόν τής Κύπρου, 3 Αθήνα 
18 (1906), σ. 377. 

3 Ρ. ΟοΓΟπεΙΠ, ενθ* άν., σ. 158. I. Πάρτς-Λ. Παπανδρέου, ένθ’ 
άν., σ. 114, σημ. 2 καί σ. 154. Α. Λ έκατσα, ένθ’ άν., σ. 183. 

4 Ρ. ΟοΓΟπεΙΠ, ενθ’ άν. Ε· β&Ινπίοτ-Ν. Παυλάτου, ένθ’ άν., σ. 
15. Α. Λ ε κ α τ σ α, ένθ’ άν. 

δ Λ, Λεκατσα, ένθ’ άν. 
6 Βείΐίπ, Όεεεπρίίοπ ^εοβΓ&ρθίηυε Ου £ο1£ε άε νεηπϊζε εΐ άε Μοτέε 

1771, σ. 69. Πβ. Α. Λεκατσα, ένθ’ άν. 
7 Ρίβίνο άβίΐα ΥαΙΙβ τφ 1614. Πβ. I. Π ά ρ τ ς - Α. Παπανδρεου, ένθ’ άν., 

’Εκ τοϋ τοπωνυμικού τής Ιθάκης 

{'αίοηία Διά τάς ονομασίας αύτάς παρατηρούμεν οτι καί εις την ελληνικήν 

αρχαιότητα καί εις την σύγχρονον εποχήν εχομεν άναλόγους εκφοράς καί 

δι’ άλλας νήσους. 
Ούτω καί σήμερον λέγομεν Μεγάλη Δήλος (Ρήνεια) καί Μικρά Δήλος. 

Πβ. καί τά: Μεγάλη Άναστάσοβα καί Μικρά Άναοτάοοβα, Μεγάλη Μαν- 

τίνεια καί Μικρά Μαντίνεΐα (Μάνη), Μεγάλη Βαλτοη καί Μικρά Βαλτοη 

(Κόρινθος) κ.λ.π. Ενίοτε όμως διά τήν περίπτωσιν αυτήν σχηματίζομεν 

σήμερον τον υποκοριστικόν τύπον τής λέξεως, 0)ς: Αμοργός- Αμοργο- 

πονλλα, Γαύδος - Γανδοπονλλα, Σπέτσαι - Σπετοοπονλλα, κ.λ.π. 

Μεγαλύτερα όμως είναι ή χρήσις, ή αναλογούσα προς τον τύπον Αηϋ- 

οββΙοηία-Άντικεφαλληνία. 'Η πρόθεσις αντί εκ τής έννοιας τού απέναντι 

τήν όποιαν είχεν άρχικώς έλαβε κατόπιν καί τήν έννοιαν τής τοπικής αχέ- 

σεως καθόλου, διότι τό αντικείμενου ήδύνατο νά είναι πλησίον, έμπροσθεν 

ή όπισθεν. Έκ τής άρχαιότητος τοιαΰτα σύνθετα παραδίδονται π.χ. παρά 

Στράβωνι τά: Κάσιον όρος καί Άντικάσιον Σελεύκεια (16, 751), Κίνωλις 

πόλις καί Άντικίνωλις Πόντος (12, 545), Κίρρα πόλις καί Άντικύρα Φω- 

κίς (9, 416), Κράγος όρος καί Άντίκραγος Λυκία (14, 665), Λίβανος όρος 

καί Άντιλίβανος Συρία (16, 755), Ρίον ακρωτήριου καί Άντίρριον Αιτω¬ 

λία (8, 336), Ρόδος νήσος καί Άντίρροδος ( 17, 794), Ταύρος όρος καί 

Άντίτανρος ’Ασία (11, 521), Φελλός πόλις καί Άντίφελλος Λυκία (14, 

666) κ.ά. 
Κατά τά αρχαία ταύτα έσχηματίσθησαν μετά ταύτα καί άλλα ώς τά ση¬ 

μερινά ονόματα νήσων : Δραγονέρα - 9Αντιδραγονέρα, Κέρος - Άντίκερος - 

Άντικέρεια, Κν&ηρα- * Αντικύθηρα, Μήλος - Αντί μηλος, Πάρος - Αντίπα¬ 

ρος, Σάμη -9Αντίσαμος ( παρά τήν Κεφαλληνίαν ), Στρόβιλας- Αντιστροβιλας 

( παρά τήν Χίον ), Τήλος - Αντί,ήλος, Ψαρά - Άντίψαρα. 

Παρά ταύτα πβ. Άντιπέρατος παρά τήν Κάσον, ’Ά&ως - *Αντάΰως, 

Άντιδρέπανον κ.λ.π.2. 

Βαθύ, τό. Οι Βενετοί κατά τον εποικισμόν τής νήσου έθεώρησαν σπου¬ 

δαίου ευθύς έξ αρχής τον λιμένα Βαΰν καί « προς μείζονα ασφάλειαν άπεφά- 

σισαν νά απομακρυνθούν τού Φισκάρδου καί νά μεταβούν έκεΐσε»3. Τό 

σ. 114, σημ. 2. Μ. Η. Η&ιΐδετ, Πε νογα^ε άα Ιεν&ηί άε ΡΠϊΧϊρρε <3ιι Ρτεεηε- 

Ο&ηαγε 1573, Ρ&πε 1897, σ. 187. Πβ. Π· δειΙνμίοτ-Ν. Παυλάτου, ένθ’ άν. 
ι Μ. Η. Η ά π 5 ε τ, ένθ’ άν. Π. δπΙν&Ιοτ-Ν. Παυλάτου, ένθ’ άν. 

2 Βλ. Κ. Ν. Π α π α μ ι χ α λ ο π ο ύ λ ο υ - Γ. I. Κ ρ ί τ σ α, Αί έλληνικαί νήσοι, 

έν Αθήνα ις 1911. Κ. Άμάντοιι, Γλωσσικά έκ Χίου, Λαογραφία 7 ( 1923), σ. 
343 - 344. Τοϋ αύτοϋ, Όνόματα νήσων, Βυζαντινά Μεταβυζαντινά 1 Π ( 1949 ), 

σ. 1 - 4 ( άνατύπου ). 
3 Μ & γ ΐ π ο 5 ζ η α ί ο, Πΐειπΐ 3, 444. Κατά τινας ό κόλπος ούτος είναι ό λιμήν 
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μόνον χωρίον, τό όποιον εκτός τού Βαθέος υπάρχει εις τό νότιον της Ιθά¬ 

κης, είναι τό Πέρα Χωρίον. 

Κατά τινα παράδοσιν1, διαδεδομένην εις τό Βαθύ, τό χωρίον τούτο 

χαρακτηρίζεται ώς ό αρχαιότατος συνοικισμός των Ένετικών χρόνων, οί δέ 

κάτοικοί του κατήλθον καί έγκατεστάθησαν επί της ακτής του κόλπου του 

Βαρέος, ευθύς ώς απέκτησαν ασφάλειαν έναντι των πειρατών2. 

Εις έγγραφα τού 16ου αΐώνος ό λιμήν τού Βαθέος χαρακτηρίζεται ώς 

πρωτεύουσα τής νήσου. Ούτοο, εις Βενετικόν έγγραφον τού 1548 απαντούν 

οϊ τύποι Θιάκι διά την νήσον καί Βαϋν ή Vάΐ άβ Οοηΐρανβ διά τον λιμένα 

αυτής. Τό σχετικόν απόσπασμα τού εγγράφου3 έχει ώς εξής: «8θΙΙο Ια ρίη- 

Η$άϋΐοη άβΙΙα ([ΐιαΐ ίηβηία άβΙΙα ΟβρΗοΙοηία υ% β ηη αΙΙτα Μα ηοπιί- 

ηαΐα ΤΗίαβΗί άβ οίΓσαίίο άβ '/ηίρΙία 35 νη βΐνβα, ηιοΐίο ιηοηΙιιΟΒα βί $ίβ- 

νϊΐβ, ηβΙΙα φιαί β άίυβνεί ρονίί βί πιαχίτηβ ηη ρονίο άΐίίο ναίΐιί ονβτ 

ναΐ άβ Οοηιρατβ υβνεο ίναηιοηίαηα, ηβΙΙα, ςηαΐ Ιί 5θηο ίνβ οαβαΐΐ ίη Ινβ 

Ιοβί άβ άίίία ίη8ηΙα, ηβΙΙί ςηαΐ αΐ ρνβββηίβ βί Ηαηηο νβάαίΐο αά Ιιαϋϋατ 

άα βϊτβα δβδαηία (αηιβρΚα ρηαΐΐ ,βίαηο βοη ρταηάίδβίηια ραηνα ρβτ τΪ8- 

ρβίίο άβΙΙΐ οονδαΗ, ρ&ν ηοη Ηανβν νβάηϋο αίαιηο άί ρο8ίβη ζαΐνατβ, 

δαίνο αΙΙβ πιοηίαρηβ». 

Τό Βα&ύ κατά Α. Βαδαάοηηα4 (1590) ήτο μία από τάς τρεις κατοικου- 

μένας τότε πόλεις τής νήσου. Τό μέρος τού κόλπου καλείται ούτω διά τό 

χθαμαλόν τού εδάφους καί διά τό άποπτον τού λιμένος έκ των υψηλών κλι- 

τύων τής Άνωής καί τού Πεταλαίϊκου. Τούτο αναφέρει καί ό ΟογοποΙΗ 5, 

σημειώνων: ναΐΗί, Αηηοί, Οχοΐ (Βα'&ύ, Άνω(γ)ή, Όξω(γ)ή). Ή λέξις 

Βαϋυ είναι γνωστή καί εκ πολλών άλλων μερών τής Ελλάδος ώς τόπων-, 

τοϋ Φόρκυνος, εις τον όποιον αποβιβάζεται ό Όδυσσεύς υπό των Φαιάκων, απέναντι 
του δασώδους όρους Νηρίτου. Βλ. *Οδ. ν, στ. 96 - 101: 

φόρκυνος δέ τις εοτι λιμήν, άλίοιο γέρο νιος, 

εν δήμιο Ίΰάκης’ δύο δε προβλήτες εν αντώ 

άκιαι άπορρώγες, λυμένος ποτιπεπτηυΐαι' 

αΓτ’ άνεμων σκεπόωσι δυσταήων μέγα κύμα 

εκτοϋεν εντοοϋεν <5έ τ’ αν ευ δεσμοΐο μένοναιν 

νήες εύσοελμο ι, δ τ' άν δρμου μέτρο ν ΐκωνται. 

Πβ. I. Πάρτς-Λ. Παπανδρέου, ένθ5 άν., σ. 152. Α. Λεκατσάν, ένθ* άν., 
σ. 65. Τό πρόβλημα όμως τής αρχαίας τοποθεσίας τής Ιθάκης είναι δυσκο- 

λώτατον. 

1 Βλ. άνωτ., σ. 333. 

2 ϊ. Πάρτς-Λ. Παπανδρέου, ένθ5 άν., σ. 154-155. 

3 Κ. Σάθα, Μνημεία Ελληνικής “Ιστορίας, τόμ. 6, σ. 285. 

4 I. Πάρτς-Λ. Παπανδρέου, ένθ* άν., σ. 147, σημ. 1. 

5 "Ενθ5 άν., σ. 159. 
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αλλά καί ώς όνομα λιμένος (Αίγινα, Βοιωτία, Μάνη, Σάμος, Σίφνος κ.ά.). 

Ό κάτοικος καλείται Βα&νσιάνος ή Βα&υσάνος1. 

Χώρα, ή. Λέγεται καί ούτοις ή πόλις τής Ιθάκης- ειδικώτερον Χώρα 

καλείται ή κεντρική παραλιακή πλατεία τής Ιθάκης καί Χωραΐτης ό κάτοι¬ 

κος αυτής. 

Έκ τής έννοιας τής υπαίθρου, τής αγροτικής περιοχής2, ή λέξις χώρα, 

πλήν τών άλλων σημασιών, πολλαχού τής Ελλάδος, ιδίως εις τάς νήσους, 

μετέπεσεν εις τήν σημασίαν τής πόλεως ήδη προ τού 10ου αίώνος3. 

Τήν σημασίαν αυτήν αναγράφουν καί οι λεξικογράφοι* παρ’ Ήσυχίφ 

I υπάρχει ή γλώσσα: πόλιν' την χώραν, ό δέ Λουκάγγιος έχει: χώρα· ιινΰδ. 

Ενδεικτικόν είναι καί τό παρά Κωνσταντίνο; Πορφυρογέννητοι4: «Έπηει (ό 

βασιλεύς) πνρπολών πάσας ιάς υπό τον Χρναόχειρα χώρας καί κωμοπόλεις » 

καί τό παρά Σκυλίτση (844): *Δΐ εκείνων των χωρών καί τών κωμών». 

Αλλά καί εις τό Χρονικόν τού Μορέως 5, παντού δπου γίνεται λόγος 

περί ένδιαφερούσης πόλεως, γίνεται χρήσις τής λέξεως χώρα, ώς: 

Έχει 'ς την Τσάραν ήλ&ασιν, έπιάσαν τον λιμιώνα, 

πεζεύουν εκ τά κάτεργα, την χώραν πολεμούσιν. 

Καί: Αά στέκη απάνω είς τά τειχέα τής χώρας τού Πολέου. 

Ή λέξις προς δήλωσιν τής ανοχύρωτου πόλεως έν άντιθέσει προς τήν 

λέξιν κάσιρον (οχυρωμένη πόλις) εύχρηστεΐ πολύ είς τάς διαφόρους περιοχάς 

τής Ελλάδος καί ιδίως είς τάς νήσους6 7: 

Κάστρη έχάλασεν πολλά, χώρες ήφάνισέν της1. 

Σημασιολογικώς διακρίνεται τής λέξεως χωρίον. Ήδη παρά Κρουσίφ 8 

1 Α. Μηλιαράκη, ενθ5 άν., σ. 140. Σ. Μουσούρη, ένθ5 άν., σ. 25. 

2 Ή λέξις χώρα δηλοΐ άκόμη, τον αγρόν, τό χωράφι είς Δεσφίναν, Κάρπαθον, 

Κύθηρα, Τσακωνιά ν καί τον ξένον άνύρωπον είς τον Πόντον. 

3 Κ. Άμάντου, Συμβολή είς τό τοπωνυμικόν τής Χίου, * Αθήνα 27 (1915), 

Λεξ. Άρχεΐον, σ. 40, σημ. 2. Τοϋ αύτοΰ, Γλωσσικά περίεργα, Νέα Εστία 55 

( 1954), σ. 8-9. 
4 Ιστορική διήγησις τοϋ βίου καί τών πράξεων Βασιλείου τοϋ αοιδίμου Βασι- 

λέως. Βλ. Οί Συνεχίζοντες τον Θεοφάνη, 267, 7. 

5 Έκδοσις Π. Καλονάρου, ’Αθήναι 1940, στ. 438, 855- Βλ. καί στ. 349, 

532, 538, πβ. Ό. Ζ π ΐ£ γ ϊ 1ι ϊ π ο 5, Πε ϋεεροΐβί: £Γ6ο άε Μοτέε, Άθήναι, τόμ. 2, 

1953, σ. 167. 
6 Π. Ζερλέντου, Έκ τών νησιωτικών, Νησιοίτική Έπετηρίς 1 (1918), 

σ. 18. 
7 Πετρίτση, Διήγησις Διγενή, στ. 147. 

8 ΤιΐΓθο§Γ3.βοΪ3., Β&δϊΐί&ε, 1578, σ. 360. 
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φέρεται: Δεν κάμνει τό χωρίον καλούς καί ή χώρα κακούς. Άλλα περί τού¬ 

του αξιοσημείωτα είναι και τά σημερινά: 

Κάλλιο πρώτος 3ς το χωρίο παρά παρακατιανός 3ς τη χώρα 1 

και ή έ'κφρασις : Χώρες και χωριά. 

Ό Ρ. Κγ6ϊ5ο1ιπι6γ 2 παρατηρεί δτι ή λ. χώρα είναι μεγεθυντ. τής λέ· ρ 
ξεως χωρίον. 

Σήμερον πολλαχοΰ τής Ελλάδος έχομεν τόπων, υπό τον τύπον Χώρα 
άλλα και Περαχώρα (Κορινθία), Παλαιόχωρα (πολλαχοΰ), "Εξω Χώρα, 

Καινούργια Χο'ορα (Μάνη, Χανιά), Πάνω Χώρα, Κάτω χώρα (Κύθηρα, 
Μάνη) κ.λ.π. 

Ό κάτοικος καλείται χωραΐτης, έπώνυμον δέ Χωραΐτης υπάρχει καί 
σήμερον εν Άθήναις. 

II. Πάλι, Άρκουμαναι - 3Αλκομεναί, *Ιερουσαλήμ. 

Πόλι. Ασφαλής κόλπος και λιμήν εις την δυτικήν παραλίαν τής Βο¬ 

ρείου Ιθάκης, εις τήν κοινότητα του Σταυροΰ, καλείται σήμερον Πόλι ή 
Πόρτο8. Αί εις τά πέριξ του κόλπου τοΰτου άνευρεθείσαι έπιγραφαι καί 
άλλα αντικείμενα άναφέρονται εις ολην τήν αρχαιότητα, από τής ακμής τής 
αρχαίας Ελλάδος καί προχωρούν πολύ καί εις τούς χριστιανικούς χρόνους. 

Πόσον χρόνον ή αρχαία «πόλις» υπήρξε δεν γνωρίζομεν4· Ό Ι,οαΡθ 5 λέγει 
δτι τό άστυ τού Όδυσσέως ήτο εις τό βόρειον μέρος τού λιμένος «Πόλις» 
παρά τό χωρίον Σταυρός6. 

Ό κατά τά τέλη τού ΙΒ' αίώνος μνημονευθείς χρονογράφος ΒθηοάίοΙιιΐδ 
Ρ6ίΓθβυΓ§-6η5ΐ57 περιγράφων τήν έν ετει1191 επάνοδον εκ τής Αγίας Γής 
εις τήν Γαλλίαν τού βασιλέως Φιλίππου καί ποιούμενος μνείαν τής Ιθάκης 

1 Δ. Δουκάτου, Κεφαλονίτικα γνωμικά, σ. 86. 

2 ΟΙοΙΙ» 13 ( 1923), σ. 253. Βγζ. ΖεΐΙεοΗτ. 10 (1901), σ. 584. Κιιίαη’ ΖβίίδοΙίΓ. 
39, σ. 554. Πβ. καί Βγζ. ΖβίίδοΙίΓ. 11 ( 1902 ), σ. 583, 13 (1904), σ. 598 καί 14 
( 1905), σ. 675. 

3 Σ. Μουσούρη, ένθ’ άν., σ. 73-74. 

4 I. Πάρτς { X Ρ&γ15ο1ι)-Λ. Παπανδρέου, ενθ’ άν., σ. 150. Τινές 
λέγουσιν οτι ή πόλις αΰτη κατεστράφη υπό Σαρακηνών περί τό 967, βλ. Σ. Μ ο υ- 
σοΰρη, ένθ’ άν. 

0 Ττ^νεΐδ ΐπ Νοι-Πιετη Οτεεοε, Εοηάοη 1835, III, σ. 44 κέξ. Πβ. Π. 8 & 1- 

ν&ίοτ-Ν. Παυλάτου, ενίΚ άν., ο. 32. 

β Ή τοπογραφία τής αρχαίας Ιθάκης παραμένει δυσκολώτατον πρόβλημα καί 
άπησχόλησε πολλούς μέχρι σήμερον. Πβ. Σ. Μαρινάτο ν, Ιθάκη - Κεφαλληνία, 

Ελληνική Δημιουργία, τόμ. 7 (1951), σ. 345-348. 

7 Πβ. Α- Λεκατσάν, ενθ’ άν., σ. 159. 
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— ΕαΙβ άβ Οοιηρα-ν — λέγει δτι παρά τό άκρον τής νήσου υπάρχει μία 
μικρά πόλις νύν έγκαταλελειμμένη, τήν οποίαν ό Ροβέρτος Γισκάρδος ώκο- 

δόμησε και εκεί άπέύλανε καί εκεί τεθαμμένος επί πολύν χρόνον διέμεινεν1. 

Εις διαθήκην τού 1585 αναγράφεται « χωράφι στην Πόλη » 8. Ό Αιΐ£\ 

ΒαεειάοηπΕ εις εκθεσίν του τφ 1590 αναφέρει δτι μεταξύ των πολλών άλλων 
δρμων υπάρχει καί ετερος λιμήν Πόλι καλούμενος, ασφαλής καί χοιρητικός 
πολλών πλοίων 3. 

Ό I. Πάρτς4 υποθέτει δτι «πιθανώς νά άναψέρεται εις αυτήν (τήν 
Πόλιν) ή μνεία ήδη ήρειπωμένης θέσεως ερειπίων κατά τον θάνατον τού 
Ροβέρτου Γισκάρδου». Πλείονα όμως περί τούτου θά ίδωμεν κατωτέρω. 

Ενδιαφέρουσα είναι ή σημερινή ζώσα εις τήν νήσον παράδοσις, τήν οποίαν 
καταγράφομεν ώς ακριβώς εχει εις τό μνημονευθέν χειρόγραφον τού Δ. Λου- 

κάτου5: « Παλαιό ιερά — λέγει ή παράδοσις — ήταν έκεΐ (εις τήν Πόλιν) 
μία πολιτεία που εβονλιαξε. Την λέγανε 3Αρκουμαναι -1 Ιερουσαλήμ, είναι 
σεισμό βυύιομένη και οι ψαράδες βλέπουν ακόμη 3ς τή ϋάλασαα αγγεία και 
άλλα εϊδη. Και τό Φισκάρδο6 τής Κεφαλλονιάς αντίκρυ τό είπαν έτσι από 
ένα Γάλλο διοικητή Γουϊσκάρδο, πού ήτανε κάποτε 3ς τά νησά. Αυτός τέτανε 
στομαχικός. Ή γυναίκα του λοιπόν πού βρισκότανε 3ς τό Φισκάρδο έστερνε 
τό κάτεργό της κ3 έπαιρνε νερό από εδώ, από τή σεισμοβυέλισμένη Πόλι, 
πού τήν λέγανε 3ΑρκουμαναΙ - Ιερουσαλήμ. Είχε εδώ άναβρυτικό νερό, πού 
άν κοιτάξης, το βλέπεις ακόμα μέσα 3ς θάλασσα (νά! οΐ φονσκαλίδες). 

3Εμείς δταν κοιτάμε με τό γυαλί βλέπουμε μέσα 3ς τή ϋάλασαα σπασμένα 
κομμάτια από σταμνιά, από μπροντζονς και δ,τι φανταστής». 

Κατά τήν παράδοσιν αυτήν συγχέονται καί τοποθετούνται συγχρόνους 
εις τό σημερινόν τόπων. Πόλις δύο κατά διάφορα χρονικά διαστήματα ύπάρ- 

ξασαι έν τή νήσφ πόλεις, πράγμα τό όποιον δεν επιβεβαιούται από τάς 
γνοοστάς μέχρι σήμερον πηγάς. 

Αρκουμαναι-Αλκομεναί. Δεν υπάρχει ούδεμία αμφιβολία δτι ή 
λεγομένη πόλις Άρκουμαναι είναι ή τής μεταγενεστέρας άρχαιότητος έν τή 
Ιθάκη πόλις 3Αλκομεναί. 

1 Αί ιστορικοί μαρτυρίαι άναφέρουν δτι ή σύζυγος καί ό νιος τοϋ Ροβέρτου 
παρέλαβον αμέσως τό πτώμα αυτού καί τό μετέφερον εις Ιταλίαν. Βλ. Α. Λεκα- 

τ σ ά, ένθ’ άν. 

2 Π. Καλλινίκου, εν θ’ άν., σ. 408. 

3 I. Πάρτς -Λ. Παπανδρέου, ένθ’ άν., σ. 147, σημ. 

4 Αύτόθι, σ. 150. 

5 "Ενθ’ άν., σ. 297. Τήν παράδοσιν κ ανέγραψε ν δ Δ. Αουκάτος από τον γέροντα 

ψαράν Βασίλειον Μπαρμπάτσικον. 

6 Περί τοϋ τοπο^ν. τούτου βλ. Δ. Ζακυθηνοΰ, ένθ’ άν., ΕΕΒΣ 6 ( 1929), 

σ. 200-202. 
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Μετά τούς χρόνους της Όμηρικής ποιήσεως επί μακρόν ούδεμία διεξο¬ 

δική εϊδησις περί τής Ιθάκης υπάρχει. Ή μνεία τής μικράς πόλεως 3Αλκο- 

μενα'ι εκτός τής πρωτευούσης τής νήσου είναι τό μόνον, δπερ ή μεταγενέ¬ 

στερα άρχαιότης προσθέτει εις τά περί τής πατρίδος τού Όδυσσέως. Πού 

όμως έ'κειτο ή πόλις αύτη, επί τής Ιθάκης ή επί τής νησίδος Αστερίας; 

“Ηδη από τής μεταγενεστέρας άρχαιότητος επικρατεί σύγχυσις ως προς την 

θέσιν αυτής, τελευταίως δε πολλαί συζητήσεις έγένοντο καί περί αυτής καί 

περί τής όλης γενικώς αρχαίας τοπογραφίας τής Ιθάκης 
Ό Απολλόδωρος τοποθετεί τάς Άλκομενάς επί ισθμού νήσου, δεν είναι 

δμως σαφές εάν πρόκειται περί τής νήσου Ιθάκης ή τής Αστερίας. « Μεταξύ 

δε τής 31ϋ·άκης— λέγει ό Στράβων (10, 456-457 ) — καί τής Κεφαλληνίας 

ή Αστερία νησίον (Άστερις δέ υπό του ποιητον λέγεται), ήν δ μέν Σκή- 

ψιος μή μένειν τοιαντην, οιαν φηοίν <5 ποιητής « λιμένες δ* ενι ναύλοχοι 

αυτή άμφίδνμοι ». Ό δέ 3 Απολλόδωρος μένειν και νυν, και πολιχνών λέγει 

έν αϋτή 3Αλαλκομενάς τό επ’ αϋτφ τφ ίσϋμφ κείμενον ». 

Ό Στ. Βυζάντιος μάς παραδίδει : « Άλκομεναί' πόλις έν Ιθάκη τή 

νήσφ άφ’ ής Άλκομενεύς ό Όδυσσεΰς. Έστι δέ καί τής Ιλλυρίας πόλις- Ό 

πολίτης άμφοτέρων Άλκομενεύς καί τό θηλυκόν Άλκομένεια ». 

Ό Πλούταρχος2 αναγράφει τον τόπον *Αλαλκομεναί: « Ώό&εν η των 

Ί&ακησίων πόλις Αλαλκομεναί προαηγορεύ'&η ; Διά τό την 3Αντίκλειαν υπό 

Σίσυφου βιασϋεΐσαν έν τή παρθενία τον Όδνασέα συλλαβεΐν ϋπό πλειόνων 

δ* εστι είρημένον. * Ιατρός δ3 ό 3 Αλεξανδρευς εν νπομνήμασιν προσιστόρηκεν 

δτι τώ Λαέρτη δοέλεϊσα προς γάμον καί αναγόμενη περί τό 3Αλαλκομένειον 

εν τή Βοιωτία τον "Οδνασέα τέκοι, και διά τούτο εκείνος ώσπερ **πόλεως 

άναφέρων τοϋνομα την εν Ίήάκη πόλιν οϋτω φησί προσαγορευεο'&αι ». 

Έκ των ανωτέρω φαίνεται δτι είναι παρανόησις έκ μέρους τού Απολ¬ 

λοδώρου καί πρόκειται περί τού ισθμού τής νήσου Ιθάκης παρά την θεσιν 

* Αετός, δπου υπάρχουν λιμένες, εις προς Α καί έ'τερος προς Δ. Ή πόλις 

φαίνεται δτι ήτο έκτισμένη επί τής κλιτυος τού Αετού8. 

Έκ των νεωτέρων ερευνητών δ \¥. Οεΐΐ4 τοποθετεί τάς ’Αλκομενας 

επί τού λόφου τών Πηλικάτων προς βορράν τού Νηρίτου όρους, ενεκα τών 

εκεί σωζομένων λειψάνων τειχών.“Αλλοι δέ, έν οις οι Πάρτς5, Ε. δ&ΙναΙΟΓ6, 

1 Μία βιβλιογραφία περί τούτου είναι έξω του παρόντος θέματος. 

2 Ελληνικά ζητήματα, 43. 

3 Λ. Λεκατσά, ένθ’ αν., 143. I. Πάρτς-Λ. Παπανδρέου, ενθ1 άν., 

σ. 143 - 144. 

4 ΤΗβ Οοο£Γ&ρϊιγ αηά Αηίϊςυΐίίεε οί Πλαοα, Ποηάοη 1807, σ. 41δ. 

5 "Ενθ1 άν., σ. 143-144. 

6 “Ενθ’ άν., σ. 27, σημ. 2. 
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Α. Αεκατσάς1, τοποθετούν την πόλιν εις τον μυχόν τού κόλπου τού Άε- \ 

τού επί τής Ιθάκης. Ενταύθα είναι δ ισθμός δ συνδέων τά δυο μεγάλα ] 

τμήματα τής νήσου, ή δέ ίδρυσις επ’ αυτού πόλεως ήτο σύμφωνος προς τό / 
πνεύμα τής τότε εποχής, καθ’ δ β τών πόλεων, οσαι μεν νεώτατα ωκισ&ησαν ; 

καί ήδη πλοϊμοτέρων δντων, περιουσίας μάλλον εχουσαι χρημάτων, επ αν- ; 

τοΐς τοΐς αίγιαλοΐς τείχεσιν εκτίζοντο και τους ισέλμονς απελαμβανον εμπο¬ 

ρίας τε ενεκα καί τής προς τους προσοίκους έκαστοι ισχύος »8. 

Παλαιότερον πλήν τής Ιθάκης πόλις * Αλαλκομεναί υπήρχε καί έν Βοιω- 

τί<?3. Πβ. επίσης τά 3Αλαλκομενία, 3Αλαλκομένειον, 3Αλαλκομεναΐος, 3 ΑΙαλ- 

κομένιος (μην δ Μαιμακτηριών) καί τό παρά τφ Μ.Ε- « Αλαλκομενηις 

ίπί&ετον τής ’Αϋηνάς παρ3 'Ομήρφ (Ε 908: Ηρη τ’ Αργειη και αλαλκο- 

μενηις 3Αϋήνη), παρά δέ τοΐς άλλοις καί αΗρας καί Διάς : ή άπαλεξητικήν 

προΰυμίαν εχουσα ή ή εν αλκή μένονσα ή άλαλκονσα τφ μένει, δ έστι δυνά¬ 

μει βοηϋοΰσα ή ή εν 3Αλαλκομεναΐς πόλει τής Βοιωτίας τιμωμένη... ή ή 

από του 3 Αλαλκομενηΐου τραφεΐσα Βοιωτον ». Προς τούτοις καί τάς παρ’ 

*Ησυχίφ γλώσσας: αλαλκειν' βοηθεϊν. άλάλκη- άπαλεξήση, βοηθήση. Άλαλ- 

κομενηΐς' ή άλάλκουσα τφ έαυτής μένει, δ έστι βοηθούσα. 

Ιερουσαλήμ. “Οχι μόνον τά ζητήματα τής αρχαίας τοπογραφίας αλλά 
καί τής μεσαιωνικής γεοιγραφίας παρουσιάζουν εξ ίσου σημαντικας δυσκο¬ 

λίας ένεκα έλλείψεως επαρκών στοιχείων καί ανακριβών ή ελλιπών πληρο¬ 

φοριών. 
Εις την ανωτέρω προφορικήν έξ Ιθάκης παράδοσιν είναι καταφανής ή 

συγχυσις ως προς τήν υπαρξιν εις τό αυτό μέρος δύο παλαιοτέρων πόλεων, 

εξ ών ή μία έλέγετο 3Αρκουμαναί - ’Αλκομεναί ή δέ άλλη *Ιερουσαλήμ. 

Ή δευτέρα αύτη πόλις ενθυμίζει τό κατωτέρω χωρίον τής Άννης Κο- 

μνηνής4, οπού γίνεται λόγος περί τού έν έτει 1085 συμβάντος θανατου τού 
Νορμανδού έπιδρομέως Ροβέρτου Γισκάρδου: «-..αυτός δε (ο Ρ. Γισκαρ- 
δος) εις μονήρη γαλέαν εΐοελ&ών τήν Κεφαλληνίαν κατέλαβε. Καί πριν ή 

ταΐς λοιπαΐς δννάμεσι καί τφ νίφ αυτόν ένω&ήναι έγκαρτερών ετι περί 

τον 3Αϋέρα άκρωτήριόν τι τούτο τής Κεφαλληνίας λάβρω κατεχεται πνρετφ. 

Μή φέρων δέ τήν τον πυρετόν φλόγωσιν ύδωρ ψυχρόν αιτεί. Τών δε περί 

αυτόν άπανταχον σκεδασΦέντων εις τήν τον νδατος ζητησιν, τών εγχωρίων 

1 Ένθ-' άν., σ. 142 · 143, 144. 
2 Θουκ. Α, 7. 
3 Παυσαν. 9, 3, 4 καί 19, 33, δ. Στράβ. 9, 410, 411, 413. Σουιδ. έν λ. &μ- 

&ής. Πβ. Α. Ρΐοΐτ, νοΓ£πεο1ιΪ3θΙιβ ΟτίΒηπηιεη μίδ βηεΐΐε ίητ άΐβ νοι-£05ο1ιί- 
οΜβ Οποοίιβηίμηάδ, ΟόΚίη£6η 1905, σ. 157. Έτέρα πόλις υπήρχε καί έν Μακε¬ 
δονία, βλ. Στράβ. 7, 327. Πβ. Α. Ε ί ο 1ε, ένθ’ άν., «. ΙδΟ. 

4 Αλεξίας 1, σ. 197 - 198 ( έκδ. ΚεΐίίεΓεΙιβϊά ). 
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τις προς αντονς φησίνορατέ ταυτηνί την νήσον Ίϋάκην. Έν αυτή πόλις 

μεγάλη πρώην ώκοδόμηται Ιερουσαλήμ καλούμενη, καν τφ χρόνφ ηρείπω- 

ται' εν αν τη πηγή ήν πότιμον ες αεί και ψυχρόν ύδωρ άναδιδονσα. Ταύτην 

δ Ρομπέρτος άκούσας δέει πολλω τηνικαντα συνεσχέ·&η' συμβολών ονν τον 

Άύέρα και την πόλιν Ιερουσαλήμ τον εφιστάμενον αΰτω θάνατον τήνι- 

καϋτα έπεγίνωσκεν. Και γάρ προ πολλοΰ τινες αυτψ εμαντενοντο... δτι 

« μέχρι και αυτόν τον Άάέρος άπαντα μέλ,λεις ϋποτάξαί' κάκεΐΦεν δέ εις 

Ιερουσαλήμ άπερχόμενος τφ χρεών λειτουργήσεις ». Είτε δέ δ πυρετός τού¬ 

τον άνάλωσεν είτε πλευρΐτις ή νόσος ήν, ακριβώς λέγειν ουκ εχω. Τέως δέ 

εξ ήμερων τελευτή». 1 

Άλλα καί έτέρα σήμερον έν τη νήσφ προφορική παράδοσις1 συνδέει τό 

« Ρουσάνο», δ'νόμα του ΰπερθεν του λιμένος καί τής « Πόλεως» ορούς τής 

Έξωγής, δπου καί αρχαία άκρόπολις, νυν Παλαιόκαστρο, προς την εις την 

θέσιν ταΰτην ΰπάρξασάν ποτέ καί ένεκα σεισμού καταποντισθεΐσαν πόλιν 
'Ιερουσαλήμ 2. 

Εις την θέσιν αυτήν αί κατά τό 1900 γενόμεναι υπό του Όδτρίοΐά άνα- 

σκαφαί ήγαγον είς φως πλείστους τάφους χριστιανικών χρόνων" εις τήν 

αυτήν δέ περιοχήν καί είς μικράν άπόστασιν από τής άκροπόλεως υπάρχει 

καί πηγή, δυναμένη νά θεωρηθή ως ή υπό τής Άννης Κομνηνής άναφερομένη. 

Περί του ονόματος δμως Ρουσάνο, ώς έχοντος δή-θεν σχέσιν μέ τό Ιε¬ 

ρουσαλήμ κατά παραφθοράν3, δ Α. Λεκατσάς4 παρατηρεί δτι τοΰτο είναι 

αμφίβολον, καθ’ δτι είς παλαιότερα έγγραφα, ευρεν δτι ή τοποθεσία αΰτη εκα¬ 

λείτο *£ τον Ρισάνου, εξ ού υποθέτει δτι Κεφαλλήν τις έκ τής Έρίσσου (ής 

οί κάτοικοι λέγονται έν Ιθάκη Ρισάνοι) είχε κάποτε εκεί κτήματα καί έκ 

τοΰτου ή ονομασία. Είς διαθήκην του 1585 5 άπαντφ δ τύπος Ρισάνο τό. 

Γνωστή άλλως τε είναι καί ή άσχετος προς αυτά έν Μετεώροις Μονή 

του Ρουσάνον, ίδρυθεΐσα προ του 1545. 

Ή υπαρξις σήμερον έν Κεφαλληνία θέσεως καλουμένης Άγια Ρουσαλή6 * 

έδημιοΰργησε τό ζήτημα, εάν ή υπό τής Άννης άναφερομένη πόλις 'Ιερου- 

σαλήμ έκειτο έν τή θέση ταΰτη. 

1 Δ. Δουκάτου, Χειρόγρ. Λαογρ. Άρχ. 2194, σ. 349. 

2 Β. δπΙναίοΓ-Ν. Παυλάτου, ένθ’ άν., σ. 40. Σ. Μ ο υ σ ο ύ ρ η, ένθ’ 

άν., σ. 76 δπου παραθέτει τό τόπων. Ρονσάνος μέ τήν πληροφορίαν δτι: Ρονσάνος 
είναι επιοννμον, μη ύπαρχον όμως σήμερον είς τήν νήσον. 

3 Ν. Παυλάτου, Ή πατρίς τοϋ Όδυσσέως, σ. 40. 

4 Ένθ’ άν., σ. 155. 

5 Π. Καλλινίκου, Μία Θιακιά διαθήκη τοΰ 1585, ένθ’ άν., σ. 408, 409. 

6 "Ο Ή. Τσιτσέλης, 1 Ονόματα θέσεων έν Κεφαλληνία, Παρνασσός 1 (1877 ), 

σ. 676 σημειώνει : « * Αγία Ρονααλή' 8Ακρωτήριον παρά τό Γονϊσκάρδον » ( ίσως "Αγία 

’ϊερονσα?.ήμ ;). 
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Ό Α. Μηλιαράκης1, σχολιάζω ν τήν ανωτέρω μαρτυρίαν τής Άννης 

Κομνηνής καί παρακινούμενος από τοπογραφικάς δυσκολίας (ή Ιθάκη δεν 

φαίνεται από τό άκρωτήριον τής Κεφαλληνίας Αθέρας) παρατηρεί δτι 
« τά περί ύπάρξεως πόλεως Ιερουσαλήμ έν Ίϋάκη φέρονσι χαρακτήρα μυ¬ 

θικής διηγήσεως, πλαο&έντα ίσως προς εξήγησιν τής πληρώσεως τής προ¬ 

φητείας περί τον κατακτητοϋ τούτον» καί επί πλέον σημειώνει δτι «Β.Α.'] 

τοϋ Άάέρος και επί τής δυτικής παραλίας τής ’Ερίσσου πρός Β τής"Ασσου 

υπάρχει άέσις καλούμενη ταννν Άγια Ρουσαλή καί μικρός αντόϋι κολπί¬ 

σκος κλειόμενος υπό νησΐδος. ΟΙ λ.ογιώτεροι των κατοίκων λέγονσι τήν ΰέ- 

σιν Άγια 1 Ιερουσαλήμ». 

Θέσις έν Κεφαλληνία υπό τον τύπον Αγία "Ιερουσαλήμ μαρτυρεΐται 

ήδη τφ 1264 είς τό κτηματολόγιον τής λατινικής επισκοπής τής νήσου8, 

ένθα λέγεται: «πλησίον τοϋ ΙΙεριβολισιάνου τό σύνεγγυς χωράφιον τής 

Άγιας 'Ιερουσαλήμ » 8. 

Πρόκειται δηλ. ενταύθα περί κτήματος άνήκοντος εις μοναστήριον επ’ 

ονόματι τής Αγίας Ιερουσαλήμ, χωρίς δμως νά μνημονεύεται ακριβώς ή 

θέσις δπου έκειτο τοΰτο έν τή νήσφ 4. 

Βραδύτερον τφ 1585 μαρτυρεΐται έπίσης έν Κεφαλληνία, εις τήν περιο¬ 

χήν όμως των 'Ομαλών {είς τό άλλο σχεδόν άκρον τής νήσου έν σχέσει μέ 

τό σημερινόν τόπων. Αγία Ρουσαλή) μοναστήριον τής Άγιας Ιερουσα¬ 

λήμ5. Τοΰτο, τιμώμενον επ’ ονόματι τής Παναγίας 'Ιερουσαλήμ, ευρεν είς 

ερείπια δ έκ Τρικκάλων τής Πελοποννήσου μοναχός (καί μετά ταΰτα άγιος) 

Γεράσιμος Νοταράς {| 1579) καί άνοικοδομήσας τό ωνόμασε Νέα *Ιερου¬ 

σαλήμ. "Ισως είς τό πρώτον ένταΰθα κείμενον μοναστήριον νά άναφέρεται τό 

σχετικόν χωρίον τοΰ κτηματολογίου τής λατινικής επισκοπής. Διά τό παλαιόν 

μοναστήριον φέρονται παρά Κ. Σάθα6 τά ακόλουθα: « Ευρεύλείς '&εία εμ- 

πνεύσει υπό μοναχοϋ παραδειγματικόν βίου καί ή&ών, πρό τινων ήδη ετών, 

έν τινι μέρει τής νήσον ταύτης Μαλά όνομαζομένφ, εικόνος τής ϋπεραγίας 

1 Ένθ’ άν., σ. 169- 170. 
2 Περί τούτου βλ. Δ. Ζακυθηνοϋ, Τό κτηματολόγιον τής Λατινικής Έπι- Η , 

σκοπής Κεφαλληνίας καί Ζακύνθου κατά τον ΙΓ' αιώνα, Ελληνικά 5 ( 1932), σ. ■ / 
323 -333. Θ. Τζαννετάτου, Τό πρακτικόν τής Λατινικής Επισκοπής Κεφαλλη¬ 

νίας, Βγζαηί. Νευ^τ. ΙπΙιτΒ. 18 (1946 - 1949), σ. 170 - 184. 

3 ΜΠίΙοδϊοΙι-ΜΰΙΙβΓ, ΑεΙ& V, 50, 9. 

4 ΗορΗ., Οεδοΐιΐεΐιίε Οτϊεείιεηΐίΐηάδ νοαι Βε£ϊηη άεδ ΜίΙίεΙ&Ιίετδ θίδ &ιι£ 

υηδετε Ζείΐ, έν Ετδείι καί Οηιώετ, Αΐΐ^επιείηε Εηε^ίορ&άίε, 85, σ. 144, 

σημ. 97. Πβ. Α, Μηλιαράκην, ένθ’ άν., σ. 170. Α. Λ έκατσαν, ένθ’ άν., 

σ. 156. 
δ Δ. Ζακυθηνοϋ, Κεφαλληνίας ιστορικά καί τοπιονυμικά, ΕΕΒΣ 6 ( 1929 ), 

σ. 197. 

6 Μνημεία δ, σ. 215. 



344 Δικαίου Β. Βαγιακάκου 

Παρθένον Μαρίας, έργου άρχαιοτάτον, φέροντος επιγραφήν 8αηία Μανία 

άί ΗίβναβαΙβϊϊΙ, δπον μοναστήριον ηρξατο νά κατασκενάζηται, τοσαύτη 

ύπήρξεν ή εύλάβεια και ή συρροή των πιστών χριστιανών ώστε είοήγβησαν 

έν αντφ 22 μοναχαί ». Τό μοναστήριον τούτο υπαινίσσεται, ως φαίνεται, 

και δ Γάλλος προσκυνητής του Άγιου Τάφου ϋοηίδ Ρθ55θϋ (περί τό 1532) 

γράφων1: «Εη Ια άίοίβ ί$1β %1 ϊ) α ηηρ τηοηαδίβνβ ρτββ ηοπιέ 8αηοΙα 

Μανία». Διά τό νεώτερον μοναστήριον, τό νυν επ’ όνόματι του £Αγίου Γε* 

, ρασίμου, μερικάς χαρακτηριστικός πληροφορίας δίδει ό Ιερόθεος Άββά- 

τιος2 γραφών: « Και έκεΐέλεν εκατέβημεν είς τά ΑΓαλά8 στην Νέαν Ιερου¬ 

σαλήμ, δπονναι μοναστήριον παρϋένων γυναικών, τό όποιον μοναστήριον 

τό εκτισεν, ώς είναι τριγνρωβεν μέσα είς τήν παλαιόν έκκλησίαν ό άγιος 

Ι'εράσιμος Νοταράς, ό νέος ασκητής όπου ήτον από τα Τρίκκαλα... *0 τόπος 

ήτον πρώτον έρημοκκλήσι τής Κυρίας τής Θεοτόκον ναός, και εύρίσκοντάς 

τον ό άγιος ετούτος... ϋμεινεν είς αυτόν τον τόπον καθώς το εκτισε μονα¬ 

στήριον τών παρθένων, όνομάζοντάς το Νέα Ιερουσαλήμ ». 

Ή μνεία τής σημερινής επί τής Έρίσσου τής Κεφαλληνίας θέσεως 

ΓΑγία Ρονσαλή εδωκεν αφορμήν καί εις τον καθηγητήν Δ. Ζακυθηνόν νά 

έξετάση εκ νέου τό -θέμα. Οΰτος εκθέτει έπίσης τάς τοπογραφικάς δυσκολίας, 

δηλ. δ'τι ή Ιθάκη δεν είναι ορατή από του ακρωτηρίου Αθέρας τής Κεφαλ¬ 

ληνίας καί παρατηρεί δτι παρ’ ολον δτι « αί ενδείξεις περί νπάρξεως πό- 

λεως όνομαζομένης Ιερουσαλήμ εννοούν πολύ τήν νπό&εσιν δτι αυτή εκειτο 

έκεΐ δπον σήμερον ή θέσις * Αγία Ρονσαλή, δηλ. εν Κεφαλληνίφ, οφείλω νά 

ομολογήσω δτι αί πενιχρότατοι ειδήσεις τάς οποίας μας δίδει τό γωρίον τής 

'Άννης, δεν επιτρέπουν νά εκταϋώμεν είς βάσιμους συλλογισμούς καί δτι 

τό ζήτημα θά παραμείνη άλντον, έφ3 δσον τουλάχιστον ευχάριστός τις σύμ- 

πτωσις δεν βοη&ήση τήν ερευνάν διά νέων μαρτυριών ». 

Νομίζω δμως δτι ή ζώσα εν Ιθάκη σήμερον παράδοσις, συμφωνούσα 

κατά πολύ μέ τά υπό τής ’Άννης γραφόμενα ώς καί έτέρα προφορική μαρτυ* 

ρία περί πόλεως Ιερουσαλήμ έν Ιθάκη4, διευκο?>.ΰνουν τήν έρευναν τού 

θέματος έκ νέου καί μάς δίδουν τό δικαίωμα νά πιστεύσωμεν τήν υπό τού 

Ιδίου Δ. Ζακυθηνού5 έκφρασθεΐσαν έν συνεχείφ ύπόθεσιν: « διατί νά άρν^- 

έλώμεν τήν νπαρξιν πόλεως (εν Ιθάκη ) καί νά μή ύποϋέσωμεν άπλούστατα 

1 νο5Γ3£6 (3ε Ια Τβιτε 8αΐηΙε, έκδ. 03\. δοΗείει-, σ. 118. Πβ. Δ. Ζακυθη¬ 

νόν, ενθ’ άν., ΕΕΒΣ 6, σ. 197. 

2 Διήγηοις εμον Ίερο&έον ’Αββατίου τον εκ Κεφαλληνίας, περί του μεγάλου σει¬ 

σμού τον εν τη Κεφαλληνία νήαω γενομένον τφ ,αχλξ' οεπτεμβρίον λ' ημέρα παρασκευή 

ώρα τον δείπνου, έν ΒΟν 2 ( 1880), σ. 334. 

3 Περί τοϋ τόπων. τούτου βλ. Δ. Ζακυθηνοΰ, ένθ’ άν., ΕΕΒΣ 6, σ. 197 - 198. 

4 Δ. Λουκάχου, ένθΓ άν., σ. 297. 

5 Ένθ’ άν., σ. 185. 
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δτι ή ιστορικός, άπειρος τών τόπων ίκείνων περιέπεσεν είς τοπογραφικόν 

σφάλμα λέγονσα δτι ή Ίύάκη ήτο ορατή έξ Άθέρος;» καί δτι «μήπως 

κατά τήν εποχήν εκείνην τό όνομα τού Άθέρος έδήλοονεν εύρυτέραν γεω¬ 

γραφικήν περιοχήν, ή οποία περιελάμβανε καί τον στενόν λαιμόν τής 

* Ερίσσου ; ». 

Τό δτι υπήρχε πόλις Τερουσαλήμ μαρτυρεί καί δ Ιταλός γεωγράφος · 

Βεηείίο Βοτάοηε *. Οΰτος δμως ταυτίζει τήν * Ιερουσαλήμ προς τήν μεσαιω¬ 

νικήν καί σημερινήν Ζάκυνθον- 

Νομίζω δτι ένεκα τής άναφερθείσης παραδόσειυς αλλά καί έκ τών πρα¬ 

γμάτων, ώς θά δείξω κατωτέρω, αί δυο ανωτέρω υποθέσεις τού Δ. Ζακυθη¬ 

νού, είναι μάλλον προτιμητέοι, διότι: 

1) Ή "Αννα σαφώς όμιλεΐ περί νήσου Ιθάκης, περί πόλεως έν αυτή/ 

Τερουσαλήμ καί περί ΰπαρχοΰσης αυτόθι πηγής ύδατος, ενφ δεν σημειώνει 

τό δνομα τής Κεφαλληνίας καί είς τάς δυο δέ περιπτώσεις, καθ’ άς μαρτυ- 

ρειται τόπων, εν Κεφαλληνία £Αγία Ρονσαλή και Νέα Ιερουσαλήμ, πρόκει¬ 

ται περί μοναστηριού ή περί απλής θέσεως καί οχι περί πόλεως και πηγής 

παρ’ αυτήν. Τά μοναστήρια άλλωστε έκτίζοντο κυρίως μακράν τών πόλεων.. : 

2) Δεν νομίζω δτι ή Άννα έν τη άρχαιομανίφ της μετεχειρίσθη τό δνομα' ; 

τής Ιθάκης αντί τής Κεφαλληνίας. Ήτο εύκολώτερον νά δώση εύρυτέραν 

γεωγραφικήν έννοιαν είς τό άκρωτήριον Αθέρας — άλλωστε άπο τον Αθέρα 

δεν είναι πολύ μακράν ή άκρα τής Έρίσσου, ή καλούμενη σήμερον Δαφνούδι 

— παρά νά κάμη σΰγχυσιν τών ονομάτων μεταξύ τών δυο νήσων. 

3) Ή Άννα ομιλούσα περί τού Γισκάρδου σαφώς λέγει δτι οΰτος αφού 

κατέλαβε τήν Κεφαλληνίαν « καί ηρίν ή ταΐς λοιπαις δννάμεσι καί τφ υΐφ 

αυτού ενω&ήναι, έγηαρτερών ετι ΠΕΡΙ τον Α&έρα λαβρφ καιεχεται 

πυρετφ ». , , 

Νομίζω δτι ενταύθα τό «έγκαρτερών ετι ΠΕΡΙ τόν Αθέρα» έχει / 

εύρυτέραν γεωγραφικήν έννοιαν καί δηλοΐ δχι είς τόν Άθερα (εις λιμένα : 

τού Άθέρος) αλλά « πέριξ τού Άθέρος, κάπου έκεΐ κοντά είς τόν Αθέρα». ; 

Ό Γισκάρδος δεν άνέμενεν εις τόν Αθέρα, ούτε ήτο προσωρμισμένος εκεί, ■ 

διότι ολόκληρος ή δυτική πλευρά τής Έρίσσου ώς καί ή λοιπή δυτική παρα- \ 

λία τής Κεφαλληνίας, νεΰουσα προς άναπεπταμένον ορίζοντα τής θαλάσσης, 

είναι αλίμενος, πλήν λιμενίσκου τινός, βορειότερον τής σημερινής Άσσου ,; 

ευρισκομένου καί έχοντος προ αυτού νησίδα2. 

ε Έπειτα δ Γισκάρδος, κύριος πλέον τής Κεφαλληνίας, δεν είχε λόγον νά 

παραμένη (καί μάλιστα ασθενής) εις τό ανοικτόν πέλαγος ή νά είναι προσωρ- 

1 Ιδοΐβ,πο (άνευ τόπου έκδόσεως, 1547 ) ΕϊΒτο εεοοηάο XXXVI. Πβ. Δ. Ζα¬ 

κυθηνόν, ένθ: άν., σ. 186. 

2 Α. Μηλιαράκη, ένθ’ άν., σ. 52. 



346 
347 Δικαίου Β. Βαγιακάκου 

μισμενος εις μικρόν και άξενον λιμένα, αλλά φυσικόν είναι νά παρέμενεν εις 

λιμένα ασφαλή. 'Ως τοιοϋτος προσφέρεται δ έπ'ι τής ΒΑ άκρας τής Έρίσσου 

και απέναντι τής Ιθάκης ευρισκόμενός ασφαλής λιμήν, ο υπό τών Βενετών 1 

μέχρι τότε καλούμενος νοηεΐϊ ναύ και εκτοτε μέχρι σήμερον έξ αΰτοΰ του 
Γισκάρδου λιμήν του Φισκάρδου άποκληθείς2. 

Ο λιμήν οΰτος ασφαλής ων ήτο εν χρήσει καί τό πάλαι καί κατά τον 

μεσαιωνα5, ως μαρτυρούν τα επι των υψωμάτων του χωρίου υπάρχοντα ίχνη 
πόλεως4. 

Ενταύθα λοιπόν άναμένων καί άσθενήσας δ Γισκάρδος άνεζήτησε ψυ¬ 

χρόν ύδωρ μονον δέ από τής θέσεως εκείνης ήτο δυνατόν « τών εγχωρίων 

τις» νά εΐπη προς τούς άναζητούντας ψυχρόν ύδωρ στρατιώτας αυτού: 

«όράτε ταντηνϊ τήν νήσον 3 Ιθάκην», διότι ή Ιθάκη είναι πλησιέστατα καί 

απέναντι από τό Φισκάρδο, ή δέ έν αυτή σημερινή θέσις « Πάλι» κεΐται επί 

τής ΒΔ πλευράς τής Ιθάκης απέναντι καί πολύ πλησίον επίσης τού 
Φισκάρδου. 

Βις τούτο νομίζω οτι μάς βοηθεί καί ή πληροφορία τού μνημονευθέν- 

τος χρονογράφου τού 12°υ αιώνος Βεηθάίοΐιΐδ ΡείΓοΒαι^εηδίδ, καθ’ ήν δ 

βασιλεύς τής Γαλλίας Φίλιππος Β' έπιστρέφων τφ 1191 έκ τής 4Αγίας Γης 

εις τήν Γαλλίαν, ήλθεν εις τάς νήσους ΟΐββΚηβ (Κεφαλληνίαν) καί ΓαΙβ 

άβ Οοπίραν (Ιθάκην) καί ότι επί τής δευτέρας ταύτης « ύπάρχει λίαν μι¬ 

κρά πόλις, νυν εγκαταλελειμμένη, ήν ό Ροβέρτος Γισκάρδος φκοδόμησε και 

εκεί ετελεντησε και εκεΐ τεθαμμένος επί πολυν χρόνον διέμενεν » 5, 

Γέλος εάν δ Γισκάρδος δεν έμενεν ενταύθα6, διατί νά όνομασθή διά τού 

ονόματος του δ λιμήν αυτός καί όχι άλλος λιμήν ή θέσις τις παρά τον 
“Αθέρα εις τό δυτικόν τμήμα ή αλλαχού τής Κεφαλληνίας; 

4) Ιο σημερινόν καί από τού μεσαίωνος ήδη γνωστόν τόπων, τής Τθά- 

κης Πάλι ενισχύει τήν εν τή νήσφ ταύτην ύπαρξιν τής πόλεως 'Ιερονσαλήμ, 

1 Δ. Ζακυθηνοί, ενθ1 άν., σ. 202. 'Ο ΟοτοπεΙΗ λέγει τό άκρωτήριον τοίτο 
της Ερίσσου άε \ά 03ρΓ&. Βλ. I. Πάρτς-Λ, Παπανδρέου, ενθ* άν,, σ. 
158 -159. 

2 Περί τοϋ έτύμου τής λ. βλ. Δ. Ζ α κ υ θ η ν ο ΰ, ένθ’ άν., σ. 200-202. 

3 Δ. Ζακυθηνοί, ένθ’ άν., σ. 201. 

4 Α. Μηλιά ράκη, ένθ’ άν., σ. 54 -55. 

0 Α. Λεκατσά, ένθ’ άν., σ. 159. Τήν αυτήν εΐδησιν παρέχει καί ό "Αγγλος 
ιστορικός Ρογήρος Η ο ν ε ά ε η περί τά τέλη τοϋ ΙΒ' αιώνος, βλ. Δ. Ζ α κ υ θ η- 

νοΰ, ενθ άν., σ. 200-201. Ό Ου Ο ο. π £ ε (σχόλια είς τήν έκδοσιν τής Άλε- 

ξιάδος βλ. εκδ. Βοηπ, τόμ. 2, σ. 546 ) άποκρούει τήν γνώμην ό Ρογήρος άπέθανε 
καί έτάφη έκεϊ. 

ΰ ΟΑ. Μηλιαράκης, ένθ’ άν., σ. 169 σημειώνει: * Κατά πάσαν πιθανό¬ 

τητα. το μεταψερον τον Γισκάρδον πλοΐον προσωρμίσϋη είς τον δρμον Φισκάρδου πλη- 

σιεστάτον λιμένος εις τον Αθέρα ». 

Έκ τοϋ τοπωνυμικοί τής Ιθάκης 

διότι τό προσηγορικόν πόλις συνήθως εν τή Παλαιό Διαθήκη αλλά καί εν 

τή εκκ?π)σιαστική γενικώτερον γλώσση ή σύνεκφέρεται μετά τού ούσ. Ιερου¬ 

σαλήμ ή δηλοϊ αυτήν, ώς: «'Ιερονσαλήμ πόλις ή αγία», « οικοδομήσεις 

4Ιερουσαλήμ πόλιν Κνρίω », «αληθήσεται ή "Ιερουσαλήμ πόλις αληθινή », 

κ,λ.π. *. “Επίσης εξ επιγραφής τού 1742 επί περιζωνίου έχομεν : «η 1 Αγία 

πόλις Ιερουσαλήμ», εξ άλλης δέ (τού 1763): ' Αγία πόλις’ Χρύσαν¬ 

θον 4Ιεροσολύμων » 2. 

5) Τέλος μόνον τό τόπων.4Αγία Ρονσαλή δηλωτικόν μονής έν Κεφαλλη- ] 

νίφ δεν είναι νομίζω αρκετόν νά μάς πείση περί τής αυτόθι ύπάρξεως τής Πό- ι. 

λεως4 Ιερουσαλήμ. Διότι μονή 'Ιερονσαλήμ (καί μάλιστα έπ’όνόματι τής Θεο-! 

τόκου) μαρτυρείται καί έξ άλλων μερών τής "Ελλάδος, ώς έκ Κρητης3 καί εκ 

Λεβαδείας (επί τής περιφερείας τής κοινότητος Δαυλείας) \ “Επίσης 'Ιερον- 

σαλή ή 'Αγία 'ίερουσαλή καλείται σπήλαιον επί τής Οίτης ΝΑ τής 4Υπάτης. 

"Ενεκα τής εκεί είκόνος τής Παναγίας, τό σπήλαιον είναι γνωστόν καί ώς 
Παναγία 'ίερουσαλή, όλόκληρος δέ δ βράχος λέγεται βουνό τής 'Ιερονσαλής5. 

Όμοίως έκ κτηματολογίου τής Πελοπόννησου τού έτους 1700 έχομεν διά¬ 

γραμμα των «νίΙΙα Οανάίηβ β Μοηαδίβηο άί Ιβηΐδα,ΙβΜβ»6. Τόπων. 'Αρο- 

σαλή άπαντά καί είς Ρόδον ( Άσκληπειό, τό)7, είς δέ τήν Ζάκυνθον8, είς 

τήν περιοχήν τού χωρίου Μπελούσι, έχομεν τόπων. 'Αγιαρουσαλη. Τέλος η 

περιοχή τού “Αγρίλη Φιλιατρών Τριφυλίας κατά τό από τού 8-12 μ.Χ. 

αιώνος διάστημα έλέγετο 'Λϊρονσαλή9.'Ο παραλιακός οΰτος συνοικισμός καί 

1 Σχετικός παραπομπάς καί άλλας μαρτυρίας βλ. έν λ. πόλις παρά Οοηοοτ- 

άαηοε οί ΙΙιε 8ερίυ&£ΪηΙ:. Περί των ονομάτων τής 'Ιερουσαλήμ βλ. Τιμοθέου 
Πυθαγόρου Θ έ μ ε λ η, άρχιεπισκόπου Ίορδάνου καί πατριαρχικοί επιτρόπου 
έν Βηθλεέμ, Ή Ιερουσαλήμ καί τά μνημεία της, έν Τεροσολύμοις 1932, τόμ. Α\ 

σ. 13-46. 
2 Δ. Πασχάλη, Μεσαιωνικοί καί μεταγενέστερων έπιγραψαί έκτης νήσου 

"Ανδρου, ΕΕΒΣ 6 ( 1929), σ. 207, 208. 

3 Ν. Σταυράκη, Στατιστική τοϋ πληθυσμοί Κρήτης, έν Αθήναις 1890, 

σ. 203. 

4 Γ. Κρέμου, Φωκικά, έν Άθήναις, τόμ. 3 ( 1880), σ. 46, 167. Πβ. Ν. 

ΓΙαπαμιχαλόπουλον, *Ανέκδοτα έγγραφα καί έπιγραφαί τής έν τφ δρει Σινα 

μονής, ΔΙΕΕ 7 ( 1910), σ. 498 κέξ. 
5 Χειρόγραφον Ιστορικοί Αεξικοΰ Ακαδημίας Αθηνών, άριθμ. 119, σ. 1. 

β Σ. Λάμπρου, Ν. Έλληνομνήμων 18 ( 1942), σ. 222. 

7 X. Παπαχριστοφίλου, Τοπωνυμικό τής Ρόδου, Ρόδος 1951, σ. 177. 

8 Λ. X. Ζίόη, Λεξικόν Φιλολογικόν καί Ιστορικόν Ζακύνθου, έν Ζακΰνθω 

1898, έν λ. 
9 Π. Παπαχρ ιστοπούλο υ, Τοπωνύμια Φιλιατρών Μεσσηνίας (άνάτυπον 

έκ τοί 12 τεύχους τοϋ περιοδ. « Φιλιατρά * ), ’Αθήναι 1959, σ. 10. Δέν νομίζω ότι 
τό τόπων, έχει σχέσιν μέ τά Ρουσάλια, ώς λέγει ο συγγραφείς, εορτήν ήτις εορτά¬ 

ζεται τό Σάββατον τής Πεντηκοστής, 
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ο ναός τον κατεσιράφησαν ΐκό πελοτών. Ό ήδη εϊς ,ήν περωχήν αίεήν 

ανοικοδομηθείς μειά ταϋια ναός ΰπό Ίωόννου Ε' Παλαιολόγοη πμάιαι 

επ’δνόμαη ιής Παναγίας ’ΔγριΙιωτίοοης. Εϊς τήν Πόρον καί Θήραν' ή 
λ. Ιερουσαλήμ είναι καί όνομα γυναικός ('Ιερονσαλή, ή). 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω νομίζω ότι ή ύπό της ’Άννης Κομνηνής 
μαρτυρουμένη πόλις Ιερουσαλήμ ξκειτο έν Ίϋάκη καί είς τήν ϋέσιν του 
σημερινού τόπων. Πόλι. 

ΔΙΚΑΙΟΣ Β. ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ 

1 Χειρόγρ. Ίστορ. Λεξ, 547α, σ. 28. 

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΕΙΣ ΧΩΡΙΟΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 

Ή παραφροσύνη ( μανία), υπό ώρισμένας προϋποθέσεις, άπετέλει λόγον 

διαζυγίου κατά τον Πανδέκτην του Ιουστινιανού1, οστις όμως μετα- 

γενεστέρως, εις τάς Νεαράς 22 καί 117, παρελειψε τον λογον τούτον διαζυ¬ 

γίου* επίσης ή Εκλογή των Ίσαύρων ρητως απεκλεισε 8 την παραφροσύνην, 

έν Φ ό Πρόχειρος Νόμος (XI) καί ή Επαναγωγή (XXI) απλώς παρελει- 

■ψαν τον λόγον τούτον λύσεωςτοϋ γάμου. Ό Λέων ο Σοφος, διατών 

Νεαρών 111 καί 112, έπανέφερε τον λόγον τούτον διαζυγίου, φαίνεται δέ οτι 

σχετική ήτο καί Νεαρά τις του Νικηφόρου Βοτανειατου (1078 - 

1081)8, άπολεσθεΐσα. "Ινα όμως θεωρηθή ή παραφροσύνη ώς λόγος διαζυ¬ 

γίου, κατά τε τον Πανδέκτην καί τάς Νεαράς του Λ έ ο ν τ ο ς, έπρεπε κυρίως 

νά είναι αυτή αφόρητος διά τον έτερον σύζυγον, διότι εάν ήτο «φορητή», 

ασχέτως τού πρόσκαιρου ή του διηνεκούς αυτής, δεν άπετέ?νει λόγον διαζυ¬ 

γίου* ούσης όμως τής μανίας άφορήτου, τότε μόνον ήτο έξεταστέον, εάν αύτη 

ήτο πρόσκαιρος ή διηνεκής, διότι μόνον έν τή δευτερςι περιπτωσει, μετά 

τριετή ή πενταετή αναμονήν, έχορηγεΐτο τό διαζύγιον. 

Τά Βασιλικά, είς μέν 28. 5. 16. 2 ορίζουν, οτι ή μανία δεν διαλύει τον 

δρθώς συστάντα γάμον, είς δέ 28. 8. 22, θέματα 7 και 8, αντίθετος, θεω¬ 

ρούν την μανίαν, υπό ώρισμένας προϋποθέσεις, ώς έπιτρέπουσαν την λύσιν 
τού γάμου. Έν τφ θέματι 7 ορίζεται: «...« δέ καί φορητή έστιν ή μανία, 

είτε διηνεκής, είτε εκ διαλειμμάτων, ουκ οφείλει ο νηφων σχέλλειν τφ μαι- 

νομένω διαζύγιον... ». Κατόπιν αυτού, θ’ ανεμενε τις εν τφ επομενιρ ύεματι 

8, ν’ αναγράφεται, τί συμβαίνει, εάν ή μανία δεν είναι φορητή, δηλ. εάν 

είναι ανυπόφορος είς τον νήφοντα των συζύγων* τό σχετικόν ^ όμως χωρίον 
έχει οϋτω : « εί δέ ανέλπιστος έστιν ή μανία, καί ουκ έστιν ελπίς άνανήψεως, 

έξεστι διά τον εντεύθεν φόβον καί διά τήν ελπίδα τον παιδοποιήσαι στελλειν 

ρεπούδιον καί λύεται ό γάμος... ». Προφανώς τό χωρίον τούτο νοσεί: α) 

διότι τό: « ανέλπιστος έστιν ή μανία » ούδέν σημαίνει, άνευ τής παρενθέ- 

σεως τής λέξεως : « θεραπείας » ή « Ιάσεως »· έν τοιαύτη όμως περιπτώσει : 

ι 24, 3, 22, 7. 

2 Β’ ιν*' 
3 Μνεία τούτης γίνεται ύπό τοϋ Β α λ σ α μ ώ ν ο ς ( έν Συντάγματι Κανόνων Α' 

331), υπό τοϋ Ματθαίου τοϋ Βλαστάρη ( αύτόθι ς' 198) και υπό τοΰ Μ ι- 

χαήλ τοϋ *Α τ τ α λ ε ι ά τ ο υ, Ιστορία ( έκδ. Βόννης ), σ. 312. Πρβλ. καί Φ ω τ ε ι- 

νοπούλου, Νομικόν Πρόχειρον Γ. 29. δ'. 
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β) ή επομένη πρότασις: «και ούκ εσην ελπίς ανανήψεως» αποτελεί απλήν 

επανάληψιν τής προηγούμενης και γ) διότι δεν αρκεί τό στοιχεΐον του ανιάτου 

τής νόσου, όπως θεμελιώση λόγον διαζυγίου, άφ’ οΰ και έν τφ θέματι 7 τό 

στοιχεΐον του ανιάτου (« δεν θεωρείται επαρκές προς δικαιολογίαν 
λΰσεως τοΰ γάμου.Έφ* δσον όμως τό κριτήριον τής λΰσεως του γάμου, εν θέ- 

ματι 7, δεν τίθεται εις τό ίάσιμον ή ανίατον τής νόσου, άλλ’ εις τον βαθμόν 

τής παραφροσύνης, εάν δηλ. αυτή είναι διά τον έτερον συζυγον υποφερτή ή 

ου, θ άνεμένομεν, έν θέματι 8, κυρίως τήν περίπτωσιν του άφορήτου τής νό- 

σου, δευτερευόντως δέ του ανιάτου αυτής. Συνεπώς ή λέξις « ανέλπιστος » δέον 

ν αντικατασταθή δι* άλλης, εχοΰσης την έ'ννόιαν : «ανυπόφορος», οπότε 

καί μόνον εΰοδοΰται ή έννοια. Τήν διόρθωσιν διευκολύνει τά μέγιστα δ λεγό¬ 

μενος Νομοκάνων τοΰ Φωτίου, εν κεφ. Λ' του οποίου 1 παρατίθεται τό 

κείμενον των Βασιλικών8, όπου δμως ή λέξις : « ανέλπιστος» εχεΤ άντικα- 

τασταθή διά τήςλέξεως: « ανΰποιστος », σημαινοΰσης ακριβώς: ανυπόφο¬ 

ρος8. Προφανώς δ συντάκτης τοΰ Νομοκάνονος ειχεν ύπ’ δψει άντίγραφόν 

των Βασιλικών 4, ένθα δεν είχε συμβή ή παρανάγνωσις τής λ. ανΰποιστος 

εις ανέλπιστος, παραναγνωσις δικαιολογούμενη έκ τής γραφικής συγγενείάς 

των δυο λέξεων, έν συνδυασμοί προς τήν σπανιότητα καί τήν έκ τοΰτου 
άγνοιαν, ίσως, τής λ. ανΰποιστος. 

Σημειωτέον, δτι τήν λ. ανΰποιστος χρησιμοποιοΰν καί δ Λέων δ 

Σοφός έν τή ρηθείση νεαρά 111 5, τό Νόμιμον κατά στοιχεΐον6 καί δ 

Άρμενόπουλος7. Άντιθέτως δ Νομοκάνων τοΰ Μαλαξοΰ, εντή 
αρχική άνεκδότφ μορφή του ( 1561) παραθέτει8 τήν λ. ανέλπιστος. 

Σημειωτέον, τέλος, δτι, δ Ο. Ο. Ε. ΗοΐπιΒαοΙι, έν τή έκδόσει 

τών Βασιλικών, έν α> έχει γνώσιν τής γραφής τοΰ Φωτίου: «ανΰποιστος», 

ην δρθώς ερμηνεΰει διά τοΰ : ίπΙοΙοταΜΠε9, παραδόξως, δεν δέχεται ταΰτην 
έν τφ κειμένφ, εις θέσιν τής λ. ανέλπιστος. 

. . " , · , ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΙΙΣ ■’-· 

1 Έν Συντάγματι τών Κανόνων Α' 430. 

2 Ώς όμολογεϊται έν τφ έπομένω σχολίφ τοΰ Βαλσαμώνο,ς (αυτόθι, σ. 

330- 331): «το κβ' διάτ. τον γ' τίτ. τον κδ' βιβλίου τών διατάξεων [ == Πανδέκτου } 

εοτι ΰέμα &' τοϋ κβ' κεφ. τον η' τίτ. τον κη' βιβλίου των βαοιλικών, όντως εχον,ώς 

εις τό κείμενον εγράφησαν ». . 

3 Πρβλ. “Ιστ. Λεξικόν τής νέας ελληνικής Άκ. Αθηνών, έν λ. άνυποφόρετος. 

4 Πρβλ. Δ. Γκίνην, έν π. ΕΕΒΣ 1.4 ( 1938 ), σ. 307. . 

9 ΙΟΕ III, σ. 215: « της ανυποίστον ουμφορας », ■ 

6 Γ σχόλ. θ'. 

7 Έξάβιβλος 4, 1, 15. 

3 Εν κεφ. ΤΝΑ χφ. 287 Μονής Ίβήρων, φ. 121α. “Ομοίως τό Νομ. Πρόχει- 

ρον τοΰ Φ.ωτεινοπούλου (1765 ) άρθρ, Α. 23 ιδ'. 
9 Έν τ. III, α. 263, ύποσ. π. 
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ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΝ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ 

ί 

Πλήν τοΰ εκδότου τής Πείρας Ζ&οβατίαε νοπ Πΐη^επίΐι&ΐ, 

προτείναντος πληθΰν φωτεινών διορθώσεων, περί τήν κριτικήν αυτής ήσχο- 

λήθησαν διά σημαντικών συμβολών δ καθηγ. κ. Ά. Π. Χριστοφιλό- 

π ο υλ ο ς1 καί δ κ. Δ. Σ. Γκίνης8. Μέ τήν πεποίθησιν οτι ή κριτική 

κάθαρσις τοΰ κειμένου τής Πείρας θέλει προλειάνει τό έδαφος διά τήν υπό 

τής έπιστήμης τοΰ βυζαντινοΰ δικαίου προ πολλοΰ άπαιτουμένην διαπραγμά¬ 

τευσή τοΰ δικαίου ώς περιέχεται εις τό σημαντικώτατον τοΰτο μνημεΐον, 

παραδίδομεν εις τήν δημοσιότητα τάς άκολουθοΰσας κριτικάς παρατηρήσεις, 

αΐτινες, ΐσως, δεν θέλουσι κριθή ώς παντελώς έστερημέναι χρησιμότητος διά 

τον δι5 δν έγράφησαν σκοπόν. 

ΓΩς θέλει παρατηρήσει δ αναγνώστης, εις τό υπό τοΰ ΖμοΗοποε εκδε- 

δομένον κείμενον τής Πείρας προτείνονται ένταΰθα καί διορθώσεις επί τή 

βάσει ετέρων πηγών, κυρίως τής Έξαβίβλου τοΰ 'Αρμενοποΰλου 3 καί τών 

Υπομνημάτων τοΰ Ευσταθίου4. Σκοπός μας δεν ήτο νά παραθέσωμεν πάσας 

1 Ά. Π. Χριστοφιλοπούλου, Παρατηρήσεις είς τήν Πείραν Ευσταθίου 
τοϋ Ρωμαίου έν Βγζ. - ηβιΐ£Γ. Ιάΐιιώ., τόμ. 17 (1939 - 1943) ίδίςι σελ. 88 έπ. 

2 Δ. Σ. Γκίνη, Διορθώσεις είς τήν «Πείραν» Ευσταθίου τοΰ Ρωμαίου έν 
ΕΕΒΣ, τόμ. ΚΗ' ( 1958), σελ. 248 έπ. Έκ τών αυτόθι προτεινομένων διορθώσεων 
ή είς Θ', ι' (γράφον αντί γρ&φων) έγένετο ήδη υπό τοΰ Ά. Χριστοφιλοπού¬ 

λου, ή είς ΙΓ', β' προτεινομένη διαγραφή τοΰ όέ έν τή φράσει την δε διπλαοίονα 

διαδιδράοκουσι ύπεδείχθη ήδη υπό τοϋ Ζ3θ1ι&Γΐ3€ ( έκδ. Πείρας, σελ. 35, σημ. 

3 ), ή είς ΙΕ', ιγ' (δριγκον αντί ϋρηκον) προετάθη ήδη υπό τοΰ Η ε ί τα 6 Ε Ο 1ΐ έν 
τή έκδόσει τών Βασιλικών, τόμ. 5, σελ. 917, σημ. 5 (Αάάεηάα). Αί ακόλουθοι 
διορθώσεις προτεινόμεναι υπό τοΰ Δ. Γκίνη προκύπτουσιν έξ ετέρων πηγών, μή 
μνημονευόμενων υπ’ αύτοΰ : ή ορθή γραφή γάμος αντί νόμος ( Μθ', λγ') υπάρχει έν 
τώ Ύπομνήματι τοϋ Ευσταθίου δημοσιευομένφ έν Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα τών 
θείων καί ιερών κανόνων, τόμ. Ε', σελ. 351, έξ ου υπομνήματος έλήφθη τό χο)ρίον 
τοΰτο τής Πείρας· ή ορθή γραφή νπε&ειάζετο αντί νπεϋιάζετο (Μθ’, λδ') υπάρχει εν 
έτέρφ “Υπομνήματι τοΰ Ευσταθίου δημοσιευμένος έν Ράλλη-Ποτλή, ένθ’ άνωτ., 
σελ. 34 (πρβλ. κατωτ., σελ. 366, σημ. 2). 

8 Ό “Αρμενόπουλος μετέφερεν είς τήν “Εξάβιβλόν του Ικανά τον αριθμόν χω¬ 

ρία τής Πείρας. Πρβλ. Ηεχιη1ϊ&ο1ι έν τή έκδ. τής Έςαβ., σελ. XXVIII. Κατά¬ 

λογον τών χοχρίιον τούτων βλ. έν τή έκδ. τής Πείρας υπό Ζ3.εΙΐ3ΓΪ&ε, σελ. 

301 - 302. 

4 Βλ. κατωτ., σελ. 365 έπ. 
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τας διαφοράς γραφών τάς μεταξύ της Πείρας καί τών πηγών τούτων υφιστά¬ 

μενος, άλλα νά ύποδείξωμεν τάς απολύτως αναγκαίας διορθώσεις τάς εκ τών 
πηγών τούτων επιφερομένας. 

* 
* * 

1) Α , ς· και δτι σνναινέσει τοΰ υπεξούσιον ήττον ή αΐρεσις τών έπι- 

διδομενων γίνεται. Αντί ήττον γραπτέον ήττων. 

2) Α , ιδ' άπεστερήσαμεν τούτων τών μητρώων ούδέν. Αντί τούτων 

γραπτέον τούτον, αναφερομενον εις τον εκ τών προηγουμένων νοούμενον 

πατέρα. Δια την έννοιαν πρβλ. τό έν τφ αύτφ χωρίφ προηγουμένως λεχθέν: 

εδοκιμάσ'&η... κατέχειν μέν τον πατέρα τον μητρικόν τών εαυτόν παίδων 
κλήρον. 

3) Ε , ι έκριΰη την μέν έξ άγα&ής προαιρέσεως σκαιορρηΰ·εΐσαν προσέ- 

νεξιν μηδε δννη&ήναι λωβήσασϋαι την τής νομίμου προτιμήσεως ίσχύν καί 

γαρ παν το εις περιγραφήν γινόμενον νόμου άτονόν έστι και έξον&ενημέ- 

νον. Ή γραφή σκαιορρη&εΐσαν είναι προδήλως πλημμελής. “Αντί τής άνυ- 

πάρκτου ταύτης λέξεως γραπτέον σκευοίρη&εΐσαν ή σκαιωρη&εΐσαν (έκ τοΰ 

ρ. σκαιωρέω = επινοώ μετά πανουργίας, πανουργώ). Γεννάται δμως ή άπο- 

ρία πώς πανουργηθεΐσα δωρεά (προσένεξις) δύναται νά προέρχηται άγα- 

ΰής προαιρέσεως. Νομίζομεν δτι τό κείμενον άποκαθίσταται, εάν γράψωμεν 
ώδε : έκρί&η την μή εξ άγαϋής προαιρέσεως (άλλα) σκαιωρηϋεισαν προ- 
σένεξιν. 

4) Ε, ι' άνανίφ τε και σαπφείρρ, χρήσεται δικαστή. Αντί άνανίω 
γραπτέον άνανία.. 

5 ) Τ , ις· και όντως έλυσε το ζητημα ό πάνσοφος μάγιστρος, άποδο- 

ξαμενος και έμέ τής ερωτήσεως. 3Αντί τοΰ ακατανόητου άποδοξάμενος προ- 

τείνομεν άπολνσάμενος. Απολύομαι τινά τίνος σημαίνει ελευθερώ, απαλ¬ 

λάσσω τινά άπο τι. Κατά την προτεινομένην διόρθωσιν ή έννοια τοΰ κειμέ¬ 

νου είναι: καί εμε ήλευθερωσε (άπήλλαξε) τής ερωτήσεως μου, δηλ. τής 
απορίας μου. 

6) Τ , ιη κρεϊττον εσται ή αΐρεσις. Αντί κρειττον γραπτέον κρείττων. 

7 ) Ζ', ιβ' ελεύθερος ήν κα&3 δν εκινεΐτο ή ένοχή, έλεύϋερος ό λαβών 

την διάλυσιν και ον προσπορισβήσεται διά τούτον τούτοις ή άγωγή. “Αντί 

κα&3 ον γραπτέον ό κα&3 οϋ. “Αντί τοΰ ή ένοχή φαίνεται εκ πρώτης δψεως 

γραπτέον ή άγωγή, ή διόρθωσις δμως δεν είναι αναγκαία. Πρβλ. Η', β' 
έλ&η και κινήση κατ’ αυτόν τάς ένοχάς. 

8) Ζ', ιγ' καί τον εναγόμενου τα υπο τοΰ άντιδίκον κα&ομολογη&έντα 

και μάρτνσι βεβαιω&έντα εις διάλυσιν ένεχ&ήναι προσηκαμένον. “Αντί τής 

γραφής τοΰ Κώδικος προσηκαμένον 6 ΖαοΗαπαε εϊσήγανεν εις τό κείμενον 

9 - 4 -1960 
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την εικασίαν του προσικαμένον, λέξιν καθόσον γνωρίζω ανύπαρκτον. Ή 

γραφή τοΰ Κώδικος είναι άμεμπτος. Προσηκαμένον σημαίνει δεχθέντος, άπο- 

δεχθέντος έκ τοΰ ρ. προσίεμαι (άόρ. προσηκάμην). Πρβλ. καί ΜΕ', ιγ' 
προσήκατο τήν συμφωνίαν 6 δικάζων, ΜΘ', δ' ούδετέραν τών κρίσεων προ- 

σήκατο, Ν', ς' τήν δέ τελενταίαν παράπαν ον προσήκαντο. 

9 ) Ζ', ιε έκεϊνα μέντοι τών άνωμολογημένων έστίν. “Αντί εκείνα γρα¬ 

πτέον έκεινο, ώς έκ τής συνεχείας καταφαίνεται. 

10) Ζ', ιζ' δτι διελύσατό τις μετά τίνος καίλολικώς, είτα ύπεδείκνυ 

δευτέραν διάλυσιν παρεμβάλλουσάν τινα κεφάλαια υπέρ ών έν αυτή διελύ- 

σατο. “Αντί έν αυτή γραπτέον έν αρχή. 

11) Η', α' καί τότε έξ έγγράφων και σωματικών δικαιωμάτων. “Αντί 

σωματικών γραπτέον συστατικών, ώς όρθώς φέρεται έν Θ', α'. Πρβλ. καί 
ΛΖ', α'. 

12) Η', θ' δτι έάν περί πράγματος μου κινδυνεύοντος. “Αντί πράγμα¬ 

τος μου γραπέον πράγματός μου. 

13) Η', κβ' και έκπεσόντος τούτον ούδεμίαν αγωγήν εις έκνίκησιν 

εΐχεν ό έξ αρχής δεσπότης. “Ενταύθα δεν πρόκειται είδικώς περί έκνικήσεως, 

δηλ. άφαιρέσεως τοΰ πράγματος από τών χειρών τοΰ άγοραστοΰ συνε¬ 

πείς; αγωγής τοΰ άληθοΰς κυρίου, αλλά γενικώτερον περί διεκδικήσεως τοΰ 

πράγματος υπό τοΰ κυρίου. "Οθεν αντί έκνίκησιν γραπτέον έκδίκησιν, ώς 

αλλαχού τοΰ χωρίου λέγεται: είς έκδίκησιν ού έξέπεσε πράγματος... 

ουτω κάκείνφ δίκαιόν τι έκδικεΐν τό πράγμα κεχάρισται. 

14) ΙΒ', ς-' ουδέ τό δικαστήριον τήν τοιαύτην προσήκατο πρότασιν. 

Ό Δ. Γκίνης αντί προσήκατο προτείνει προσήψατο. Τό κείμενον δεν χρήζει 

διορθώσεως. Προσήκατο (άόρ. τοΰ ρ. προσίεμαι) σημαίνει άπεδέχθη. Βλ. 
τά σημειωθέντα ανωτέρω διά τό χωρίον Ζ', ιγ'. 

15) ΙΓ', β' τήν παραγραφήν άντιΜναι καλώς δεδύνηνται. Ή γραφή 

άντιύέναι είναι προδήλως πλημμελής. Γραπτέον άντιϋ^εΐναι ή άντιτιϋέναι. 

16) ΙΓ', β' γίνεται γάρ τό τίμημα καί ον συγχωρεΐται κερδαίνειν ετέ¬ 

ρου ζημιουμένου. Ή περί ής ένταΰθα περίπτωσις ήτο ή άκόλουθος. Τινές, 

έναχθέντες διά τήν επιστροφήν εις τον άγοραστήν τοΰ τιμήματος διπλού 

κατόπιν τής έκνικήσεως τοΰ πράγματος, άντέταξαν δτι ή πώλησις έγένετο 

κατόπιν βίας. 'Ο Ευστάθιος άπεφάνθη δτι οΰτοι απαλλάσσονται τής ύπο- 

χρεώσεως επιστροφής τοΰ τιμήματος διπλού, ύποχρεοΰνται δμως δπως έπι- 

στρέψωσι τοΰτο άπλοΰν : προς μέν τον δεφενσίωνα ή παραγραφή δεικνν- 

μένη συμβαλεΐται τω πράτη, προς άέ τό άπλοΰν και τους τούτον τόκους 

άπο τον καιρόν τής έκνικήσεως τό παράπαν ού λυσιτελήσει. Κατόπιν τού- 

των νομίζομεν δτι άντί γίνεται γάρ τό τίμημα γραπτέον δίδοται γάρ τό 

τίμημα. 

17 ) ΙΔ', Γ τήν δέ πάσαν περιουσίαν εις ψυχικά καί λεγάτα διαμορί- 
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οας. Κατά Ησύχιον μόρια — μερίς. Ρήμα δμως μορίζω, διαμορίζω δεν 

άπαντα. Νομίζομεν δτι αντί διαμορίσας γραπτέον διαμερίσας. 

18) ΙΔ' , ια' και έγραψαν έκαστος εν τή σφραγΐδί' σφραγίς εμού είμϊ 

τον δεινός.8 Αντί είμί γραπτέον «στ ι, διότι ή έννοια: «είμαι σφραγίς έμοΰ» 

είναι ίκανώς άτοπος. 

19) ΙΕ', ε' δτι εκ τής βίας τον σεισμόν καταπεσόντος γηροκομείου και 

ακίνητον μέλλοντος έκποιεισ'&αι εις άνοικοδομήν τούτον, εύδόκησεν δ δικα¬ 

στής την διαπώλησιν τούτου καί ώρισε τον αγοραστήν παρεΐναι τη κατακε- 

νώσει τον τιμήματος καί έπιβλέπειν και πρακτικόν ποιήσασϋαι τής εξόδου. 

"Αντί τιμήματος προτείνομεν οικήματος η κτήματος. Ουτω εξηγείται όμαλώς 

και τό περαιτέρω λεγόμενον: έπιβλέπειν και πρακτικόν ποιήσασϋαι τής 
εξόδου. 

20) ΙΕ', ιδ' εκρινεν 6 μάγιστος, ΐνα, εί μή δείξει έκδοσιν γεγονυΐαν 

παρά των μοναχών. Αντί εί μή δείξει γραπτέον εί μέν δείξει ώς επιβάλλε¬ 

ται εκ της περαιτέρω έν τφ κειμένφ άντιθέσεως εί δέ μή δειχ&ή εκδοσις. 

5Αρα ή πρώτη υποθετική πρότασις ανάγεται εις την περίπτωσιν καθ’ ήν 
ήθελεν άποδειχθή ή εκδοσις. 

21) ΙΤ', ε' προς εκείνον μεταποιείται ή επιτροπή. Αντί μεταποιείται 

γραπτέον μεταπεσεϊται. 

22) ΙΤ', κβ' ϋπήλ&ε τήν κηδεμονίαν παραιτησάμενος καί άφείς πασών 

των αγωγών τήν ήμίσειαν. Αντί νπήλ&ε ό Δ- Γκίνης προτείνει άπήλ&ε. 

Έν τούτοις τό κείμενον έχει όρθώς καί ούδεμιάς χρήζει διορθώσεως. Κατά 

τα ιστορούμενα έν τφ χωρίφ τουτφ, ό διορισθείς διά τής διαθήκης επίτρο¬ 

πος 1 ήγειρεν αγωγήν κατά των έπιτροπευομένων, δ δέ δικαστής διετήρησε 

τούτον επίτροπον, παραιτηθεντα δμως κατά τό ήμισυ τής αγωγής. Εις τήν 

αυτήν ακριβώς περίπτωσιν ανάγεται καί τό χωρίον ΙΤ', β', ένθα λέγεται: 

άλλ3 αυτόν άφέντος τάς ήμισείας τών κινουμένων αγωγών παρ* αυτού, «κύ¬ 

ρωσε πάλιν αυτόν κηδεμόνα τών νέων2. "Οθεν ή γραφή ύπήλ&ε είναι άμεμ¬ 

πτος. 'Ως προς τήν διατυπωσιν νπέρχομαι επιτροπήν, κηδεμονίαν κ.τ.λ. πρβλ. 

Νεαράν Ίουστ. 118 κεφ. 5 τήν επιτροπήν ύπελ&εΐν, Πείραν Τ', β' δημο- 

μοσιακήν νπελ&ών δουλείαν, ΚΕ', δ' τον μονήρη νπέρχεται βίον, ΚΕ', οζ' 

εί δέ τό μονήρες νπέλύλοι, Μ' ιβ' ύπελ&εϊν τήν δίκην. 

23) ΙΖ', γ' διά τε τάς αποδείξεις τής ύποστάσεως και τον ελέγχους. 

5Αντί τον γραπτέον τούς. 

24) ΙΖ', ιδ' και προστίμου δώσει ονχ νποκείση. Αντί <5ώσ«ι γραπτέον 
δόαει. 

1 Έν τφ χωρίφ τουτφ, ώς καί έν ΙΤ', β', οί δροι επίτροπος καί κηδεμών χρη¬ 

σιμοποιούνται αδιακρίτως. 

2 Καί άλλαχοϋ έν τή Πείρρ άπαντώσι προκειμένου περί τής αυτής περιπτώ- 

σεως πλείονα τοΰ ενός χωρία έν τω αΰτφ τίτλφ. Βλ. Ζ', γ' καί ιθ'· ΙΖ', ε' καί ιδ'. 
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25) ΙΖ', ιθ' καί ενίκησε τούτο εις τον μάγιστρον. Αντί ένίκησε γρα- 

πτέον μάλλον έκίνησε1 διότι ή έκβασις τής ύποθέσεως εκτίθεται έν συνεχείς. 

26) ΙΗ', α' τό ύδωρ... πολλάκις τού τάφρου ύπερρεόμενον. Αντί νπερ- 

ρεόμενον γραπτέον νπορρεόμενον. 

27) ΙΘ', γ' δτι οί τόκοι τής προικός κατά φιλάγαϋον γνώμην κατά 

διετίαν απαιτούνται. Αντί κατά διετίαν γραπτέον μετά διετίαν. 

28) ΚΒ', γ' τελεία εστίν ή πράσις και ΰπερϋεματισμόν ού φοβεϊς. 

Αντί φοβεΐς γραπτέον φοβεΐ έκ του φοβούμαι, διότι τό ένεργητικόν φοβώ 

( = έκφοβώ) δεν έχει ενταύθα θέσιν. Πρβλ. Οοά. 11, 32 (31), 1 ρβνββοία 

νβηάίΐίοηβ ηηΙΙα ναίΐοηβ νβνβνί8, ηβ αάίβοίίοηβ (αοία αηββττί Ο,Μ 
άοπιΐηϊίΐιη ρο88ϋ. 

29) ΚΒ', ς' τή προτέρα στιχήσαι τάξει καί τιμήσει. ’Αντί στιχήααι 

γραπτέον στοιχήσαι. 

30) ΚΔ', β' δσα προκατάσχη έαυτή ή γυνή καί μή καταγράψηται εις 

προίκα. Αντί προκατάσχη εν Έξαβ. 1, 13, 21 φέρεται παρακατάσχηται έν 

δέ 3, 3, 56 προκατάσχηται. Όρθοτέραν έννοιαν παρέχει ενταύθα τό ρ. παρα¬ 

κατέχω, διό γραπτέον παρακατάσχη ή παρακατάσχηται. 

31) ΚΔ', δ' εί εδωκέ τις εις προίκα. Αντί εί γραπτέον δτι, ώς έκ τής 

συνεχείας καταφαίνεται. 
32) ΚΔ' ιβ' τοντέστιν ΐνα γένηται προσϋήκη τόπων ώς επί ποταμών 

καί νήσων ή εάν δένδρα ανξαν&ώσιν ή άλλα τινά τυχηρά γένωνται. Αντί 

Ϊνα γένηται προσΰ·. γραπτέον εάν γένηται προσθ., ώς επιβάλλεται έκ τής 

έννοιας καί έκ του περαιτέρω λεγομένου: εάν δένδρα ανξαν&ώσιν. 

33) ΚΔ', ις-' καί άνατρέπεται πάλιν τό πραϋέν. Αντί άνατρέπεται έν 

Έξαβ. 1, 13, 20 φέρεται όρθιος άναστρέφεται. 

34) ΚΕ', δ' εί δέ ατελή τήν ενστασιν καί άκλινή προς τον άνδρα «>><5εί- 

ξεται. Ουτω καί έν Έξαβ. 6, 2, 17. Αντί άτελί; γραπτέον έντελή ή άτενή2. 

35) ΚΕ', μζ' και ουδέ δλως αυτή δίδωσι μηδ3 ουσίαν έν τω ϋποβόλφ. 

Αντί μηδ3 ουσίαν γραπτέον μετουσίαν. 

36) ΚΕ', μζ' όντως ούν έλεγεν ό δρουγγάριος καί... ούκ εστέρε< τήν 
έντός τού πενϋίμον χρόνον γάμουμένην τής τού ϋεωρέτρου άπολαύσεως, 

αλλά τών άλλων τών παρά τού άνδρός άπήλαννεν αυτήν. Ό Δ. Γκίνης αντί 

τών προτείνει ών. Αλλά που άναφέρεται ή προτεινομένη αΰτη αντωνυμία ; 

'Η γραφή τοΰ Κωδικός είναι άμεμπτος, τής έννοιας τοΰ κειμένου οΰσης : ή 

έντός τοΰ πένθιμου χρόνου δευτερογαμοΰσα γυνή δέν στερείται τοΰ θεωρή- 

τρου, αλλά τών άλλων (πραγμάτων, περιουσιακών στοιχείων) τών παρά τοΰ 

3 Πρβλ. καί ΞΤ', κδ' οί δε τοΰ φονευ&έντος εκίνησαν παρά τώ μαΐστωρι, 

2 Διότι ατενής σημαίνει καί επίμονος, άκαμπτος. Βλ. Λεξικόν Ελληνικής Γλώσ- 

σης Δημητράκου έν λ. ατενής, άρ. 10. 
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άνδρός (προερχόμενων). Πρβ?^. καί ΚΕ', ξθ' μηδέν κερδαίνειν την γυναίκα 
δεντερογαμούσαν των παρά του άνδρός. 

37) ΚΕ', ν' ινα ή των συγγενών περίσκεψις διά τής δοκιμασίας του 

άγα&ον άρχοντος τον σνναπτομένου προσώπου την περιουσίαν και τον τρό¬ 

πον διερεννώσι καί τδ συμφέρον υπέρ τής ορφανής διορίσηται. Υποκείμε¬ 

νον των προτάσεων είναι ή των συγγενών περίσκεψις, διό αντί διερεννώσι 

γραπτέον διερεννήση, ώς κατωτέρω λέγεται διορίσηται. 

38) ΚΕ', νζ' αίσχύνεται και1 <5 νόμος κατά τών υποσχόμενων τή γυ- 

ναικϊ τάς άγωγάς έκχωρεΐν καί εν χώρα κεφαλής καϋισταν, άλλά τον άνδρα 

έρν&ριών ώς καί τά βάρη του γάμου υπέγοντα καί ώς τής φαμίλιας έξάρ- 

χοντα, και ώς έν τελεί μέν ουχί, ΐνα μη καταρραϋ-νμήση τής άπαιτήσεως ή 

δόλφ τά τής γυναικός δίκαια καταπροϋή2 ώς κεφαλή δέ αυτφ καί μείζω 
την προνομίαν δίδωσι. Ό Δ. Γκίνης άντι ερυ&ριών προτείνει έρυϋριαν. 

Έν τοΰτοις ή γραφή του Κωδικός έρυ&ριών είναι ορθή. Καίτοι εις την 

φράσιν ώς έν τελεί μέν ουχί υπάρχει, ώς ύπέδειξεν δ ΖΕοΚαπΒε, φθορά τις, 

ή έννοια του δλου είναι σαφής: δ νόμος αΐδοΰμενος (έρν&ριών) τον άνδρα, 

εις τούτον μόνον ουχί δέ καί εις τήν γυναίκα δίδει τό δικαίωμα νά απαί¬ 

τηση συνεστώτος του γάμου τήν προίκα παρά τών ύποσχεθέντοον αυτήν. 

Ερυϋριώ τινα σημαίνει αΐδοϋμαί τινα8. Ώς προς τήν έκφρασιν δτι δ νόμος 

αΐδεΐταί τινα πρβλ. τό έν τφ αυτφ χωρίφ λεγόμενον: αίσχύνεται γάρ ό νόμος. 

Πρβλ. καί Νεαράν Ίουστ. 22 κεφ. 24 αίσχύνεται γάρ δ νόμος σωφρονιστάς 

τους παΐδας τοϊς γεννήσασιν έπιατήσαι. 

39 ) ΚΕ', νζ' ή κατά τών ϋποσχομένων χωρήση τήν προίκα μή καταβαλ¬ 

λόμενων. Ό Δ. Γκίνης αντί χωρήση προτείνει χορηγήσαι. Ή διόρθωσις δεν 

είναι αναγκαία. Χωρώ κατά τίνος σημαίνει στρέφομαι κατά τίνος, ή δέ έν¬ 

νοια του κειμένου είναι: ή γυνή δυναται νά στραφή κατά τών ύποσχεθέν- 

των (τήν προίκα) μή καταβαλλόντων αυτήν. Υποσχόμενοι είναι ενταύθα οί 

υποσχεθεντες τήν προίκα, πρβλ. τό έν τφ αυτφ χωρίφ λεγόμενον: αίσχύνεται 
γάρ ό νόμος κατά τών ϋποσχομένων τή γυναικί τάς άγωγάς έκχωρεΐν. 

40) ΚΕ', ξα', δ δεύτερος παΐς άνέστη έπιζητεϊν κλήρον. Αντί έπιζη- 

τεϊν τό αντίστοιχον χωρίον έν Έξαβ. 5, 9, 19 έχει όρθώς επιζητούν. 

41) ΚΕ', ξς-' ό δέ τόκος μετά τήν διετίαν άπαιτειται δ άπδ τρίτου εκα¬ 

τοστού. Αντί εκατοστού γραπτέον εκατοστής. 

42) Κ'Γ', κβ' ή τού ϋποτε&έντος κτήματος έκστήναι τφ τού δανειστού 

1 Αντί και ό Ζ&οΐισπ&θ εικάζει γάρ. 

Άντι καταπροϋ-'ή ό Ζ^εΐιμπ&β προτείνει καταπερΰη. Κατά τον Δ. Γκίνην ή 
γραφή τοΰ Κωδικός έχει καλώς, έκ τοΰ καταπροΐημι = καταπροδίδω. Άλλ’ έν τοιαύτη 
περιπτώσει ό γραμματικώς δρθώς τύπος είναι καταπροεϋή. 

α Πρβλ. καί ΞΤ", γ' ερυ&ριώ γάρ τον νόμον. 

Κριτικαί παρατηρήσεις εις τήν Πείραν Ευσταθίου τοΰ Ρωμαίου 3δ7 

κληρονομώ, λογιζομένω μέν άντι τού χρέους τούτο, έχοντι δέ αγωγήν καί 

τούς τόκους ζητεϊν. Αντί λογιζομένω... τούτο δ Δ. Γκίνης προτείνει λογι- 

ζομένον... τούτου. Ή γραφή, εν τοΰτοις, τοΰ Κιοδικος είναι άμεμπτος καί 

ούδεμιάς χρήζει διορθιοσεως. Λογίζομαι σημαίνει ενταύθα, υπολογίζω, κατα¬ 

λογίζω ή δέ έννοια τοΰ χωρίου είναι δτι δ κληρονόμος τοΰ δανειστοΰ κατα¬ 

λογίζει τό κτήμα εις τδ χρέος, εχει δέ αγωγήν εις τό ζητεϊν καί τους τόκους. 

43) Κ^', κθ' εΐτα άπεφάνϋη δίκη καί έξεκινήϋη δ οίκος. Αντί έξεκι- 

νήϋη γραπτέον έξενικήϋη. 

44) ΚΗ', δ' ούτε τοΐς μεγάλοις έγκλήμασιν υποκειμένους δούλους. 

Οΰτω έξέδωκε τό χωρίον ό Ζαο1ι&πμ£ καί έν δαρρίεπιεηΐίΐηι Βαδίΐίοοπιηι, 

σελ. 259. Νομίζομεν δτι αντί τοΐς γραπτέον τούς. 

45) Λ', γ' καί μηδέ τών αυτού 8 ραδίως συνιέναι τυχόν δυναμένω. Ό 

Δ. Γκίνης αντί συνιέναι προτείνει συνιδεΐν. Ή διόρθωσις δέν είναι αναγ¬ 

καία. Συνιέναι ( άπαρέμφ. τοΰ ρ. συνίημι) σημαίνει άντιλαμβάνεσθαι, έννοεΐν. 

46) Λ', ε' άλλά καί υπεξούσιοι τούτου σνννπεξούσιοί είσιν αυτφ. Έπί 

τή βάσει Ξΐ", β' προσθετέον οι προ τοΰ υπεξούσιοι. Βλ. καί Έξαβ. 1, 6, 44. 

47) Λ', ιβ' Έπί τή βάσει τής Έξαβ. 1, 6, 93 συμπληρωτέον τό χωρίον 
τοΰτο ώδε: "Οτι είσιν έτερα πρόσωπα δ εκονσίως μέν δύνανται μαρτν- 

ρεΐν, άκουσίως δέ οϋχ έλκονται {οΐον ό πρωτοσπα&άριος καί οί επάνω τού¬ 

του καί οί ιερείς καί οί περί τήν {λείαν λειτουργίαν ασχολούμενοι· οί δέ 

αρχιερείς ούτε έκόντες) οντε άκοντες μαρτυρούαιν, άλλ’ εϊπερ ολως διη- 

{λεΐεν κ.τ.λ. 4. 

48) Λ', κβ' δτι περί δρων ζητήσεως καί καινοτομίας κτήματος εξ 

άκοής μαρτυρούντας δεχόμενα μάρτυρας. Όρθότερον έν Έξαβ. 1, 6, 13, 

υπάρχει καί προ τοΰ έξ άκοής. 

49) Λ', κε' δτι παραλανριον μαρτυρούν ϋπέρ τής λαύρας άπρόσδε- 

κτον. Καί δ δικαστής εφησεν, δτι μέρος αυτού έστιν. Αντί αυτού γραπτέον 

αυτής ( δηλ. τής ?ωιΰρας). 

50) Λ', κη' δτι οί τό άμφισβήτητον ώς άμφιοβητήσιμον μαρτν- 

1 Καί άλλαχοϋ τής Πείρας άπαντά τόρ. λογίζομαι υπό τοιαΰτην σημασίαν 
ΚΔ', ιβ’ δυναται τάς βελτιοισεις λογίζεο&αι, ΞΓ’, β’ ώς βούλεται ταντα λογιζέσι9ω είτε 
ώς χρέους ίκάνωσιν είτε (ώς) εκδίκηαιν ών νπέσιη, ΞΕ', β', λογιζομένη μέν άπερ 

δικαίως εϊληφε. 

2 Οΰτω διώρθωσεν ό Κεϊίζ παρ’ 'Εξαβ. 1, 6, 30 ( βλ. έκδ. 'Εξαβ. υπό Ηείηι- 

3&ο1ι, σελ. 107, σημ. 74)* ό Κώδιξ αυτόν. 

3 Πρβλ. καί σχόλ. 2 εις Βασιλ. 21, 1, 1 (ΗεΪΓηΰ&οΙι, τόμ, 2, σελ. 885). 

4 "Ισως τό κείμενον τής Πείρας εϊχεν ουτα»: ...άκουσίως δέ ούχ έλκονται ονιε 

άκοντες μαρτυρονσιν {οΐον ο προποσπαΰάριος... οί δέ αρχιερείς οντε εκόντες οντε άκον¬ 

τες μαρτνρονσιν) ά7.λ* εϊπερ... Οΰτω ή παράλειψις τών εντός ( ) εξηγείται όμαλώς 

έκ τοΰ όμοιοτελεύτου. 
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ρονντες... άπο δοκιμάζονται. "Αντί άμφισβήτητον γραπτέον άναμφισβήτητον. 

51) Λ' λθ' οτι παράγει τις τινα ένα άπελεύθερον1. ΆντΙ παράγει τίς 

γραπτέον παρήγαγέ τίς η παρήγέ τίς. Πρβλ. Λ', μβ' δτι παρήγέ τίς τινα. 

52) Λ', μ' δτι έμαρτύρησέ τις ώς είδε συνδούλονς όνο εκ τον οίκου 

του δεινός έπιφορτισϋέντας και ταντα παραλαβόντας δύο τινάς. Ή πρότα- 

σις ως έχει είναι ελλιπής, διότι ελλείπει τό άντικείμενον του έπιφορτιαϋέν- 

τας, εις ο άντικείμενον αναφέρεται τό αμέσως επιφερόμενον ταντα παρα- 

λαβόντας. Προς άποκατάστασιν της έννοιας του κειμένου η προσθετέον την 

λέξιν συνδούκια μετά τό έπιφορτισϋέντας — δτε ή έννοια είναι δτι εμαρτΰ- 

ρησέ τις οτι είδε δυο δουλους έπιφορτισθέντας συνδοΰκια εκ του οίκου του 

δεινός, τά οποία συνδουκια παρέλαβον έτερα δυο άτομα — η απλώς αντί 

συνδούλονς γραπτέον συνδούκια — δτε ή έννοια, κατά μικρόν παραλλάσ- 

σουσα, είναι οτι εμαρτύρησέ τις δτι είδε δυο συνδουκια νά τά επιφορτίζον¬ 

ται καί νά τά παραλαμβάνουσι δυο τινές εκ του οίκου του δεινός, "Οτι δέ 

περί συνδουκίων2 πρόκειται βλ. τό περαιτέρω έν τφ χωρίφ του'τφ λεγόμε¬ 

νον : άλλα μεϊναι εν τφ οϊκφ, δθεν άφηρέθησαν (τά) συνδούκια. 

53) Λ', μα' οΐς τε φησιν δ νόμος, τούς μεσιτεύοντας επί πράγματι μη 

μαρτυρείν περί τούτων, εί μη κατά συναίνεσιν των μερών. Αδυνατώ νά 

άντιληφθιϋ τί σημαίνει ενταύθα τό εν αρχή οΐς τε. Άντ’ αυτου νομίζομεν 

γραπτέον ώστε. *Η διόρθωσις ένισχυεται εκ της Νεαρας Ίουστ. 90 κεφ. 8 

Επειδή δέ έθήκαμεν νόμον, ώστε και έπι χρηματικών δικών άκοντας 

μαρτνρεϊν, εκείνων ονκ αναγκαζόμενων την μαρτυρίαν νέμειν δσοι μεσΐται 

γ^εγόνασιν αντοϊς. Εις την Νεαράν ταυτην, μή μεταφερομένην αυτολεξεί, 

αλλά κατ’ έννοιαν, γίνεται αναφορά εις τό χωρίον τούτο της Πείρας. 

54) Λ', μβ' ποτέ δέ άναγκαλίζεσϋαι καί περιέπειν. Αντί άναγκαλίζε- 

αϋ·αι γραπτέον έναγκαλίζεσθαι. 

55) Λ', ο' δτι ενταύθα λεγομένης δίκης. Ό Δ. Γκίνης αντί λεγομένης 

προτείνει γινόμενης. Δέν νομίζω άναγκαίαν την διόρθωσιν, διότι καί ή 

Νεαρά ίουστ. 90 κεφ. 5, εις ην αναφέρεται τό χωρίον τοΰτο της Πείρας, 

εχει εΐ τις έντανθα λόγοι δίκην. Βλ. καί Νεαράν 113 κεφ. 1 § 1 εί δ'έ 
δίκης λεγομένης. 

56) Λ , οζ και το τίμημα ονκ ελαβον. Αντί έλαβον γραπτέον ελαβεν 
( δηλ. ό εναγών). 

57) ΛΑ , ε' δτι μη φανείς ό υιός... ον δίκαιόν έστι λαβείν τό λεγάτον. 

Έάν ή γραφή του Κωδικός ον δίκαιόν έστι ητο ορθή, τό υποκείμενον του 

1 Τινα ενα απελενϋ·. σημαίνει κάποιον άπελεύθ. Πρβλ. Λεξικόν 'Ελλην. Γλώσ. 

Δημητράκου έν λ. εϊς ύπ’ άρ. 19. Συνηθέστερον έπί τής έννοιας ταύτης άπαντρ. 
εις τις. 

Πρβλ. Λεξικόν Δουκαγγιου έν λ. οννδούχιον, σεντονκιν. 

Κριτικοί παρατηρήσεις εις την Πείραν Ευσταθίου τοΰ Ρωμαίου 

λαβεϊν θά είχεν έξενεχθή κατ’ αιτιατικήν : μη φανέντα τον υιόν. “Οθεν αντί 

ον δίκαιόν έστι γραπτέον ον δίκαιός έστι1. 

58) ΛΛ', ε' έπε'ι δέ ονκ ην φανερόν, δτι έτελεύτησεν δ λεγατάριος προ- 

τέθεικε τφ ΰπομνήματι και γ?.αφνρόν τι καί σοφόν τι νόημα. Αντί προτέ- 

θεικε γραπτέον μάλλον προστέθεικε. 

59) ΛΗ', α' εί δέ τοσοϋτον οί καρποί εΰρεθώσιν η ήττονες. Αντί 

τοσοϋτον γραπτέον τοσοντοι. 
60) ΛΗ', γ' λέγει γάρ αύτοΐς δ νόμος, δτι ον χρή τινα έξ (ών) ενερ- 

γέτησεν άδικεΐσθαί' αρκετόν γάρ ήμϊν τό έλενθερωθήναι παρ3 αυτόν. Αντί 

ημιν γραπτέον νμΐν. 

61) ΛΗ', δ' εϊτα κινήσω κατά σου περί έκνικήσεως. Έκ τής Έξαβ. 

3, 3, 74 ποριζόμεθα τό ορθόν κινήσης κατ’ έμοΰ, αντί τοΰ κινήσω κατά σου. 

62) ΛΗ', θ' εΤτα δ αγοραστής έποίησε την γυναίκα μετά χηρείαν έπι- 

κυρώσαι την πρασιν. *0 Δ. Γκίνης αντί έποίησε προτείνει έπεισε. Ή διόρ- 

θωσις δέν είναι αναγκαία. Πρβλ. καί ΜΕ', ια' έποίησε και τήν θυγατέρα 

αυτού... ϋπογράψαι έν τφ σνμφώνφ 2. 

63) ΛΗ', ια' ή δέ μη τούτων άπηλλαγμένη, άλλα προς δόσιν χρυσίου 

ή δωρεάς προσποίησιν κατασχηματισθεϊαα πράσις καθαρά έστιν. Έκ τής 

Έξαβ. 3, 3, 30 ποριζόμεθα τό ορθόν άλλα προς δόσιν χρυσίου ή προς ποίη- 

σιν μετασχηματισθεΐσα πράσις καθαρά έστιν. 

64) ΛΗ', ιγ' τουναντίον δέ μάλλον έχρήν τοϊς νόμοις εϊκειν τον Ιδιώ¬ 

την. 'Ο Δ. Γκίνης αντί εϊκειν προτείνει έλκειν. Έν τουτοις ή γραφή τοΰ 

Κωδικός είναι άμεμπτος. Εϊκειν σημαίνει ύποχωρεϊν. Όμοίως φέρεται τό 

χωρίον καί εν ΜΔ', ς·’. 

65) ΛΗ', ιε' ή ώς προς τούτο άτονήσει, εκείνο γοϋν συστήσαι. Τής 

έννοιας άπαιτοΰσης ενταύθα υποθετικήν πρότασιν αντί ή γραπτέον εί δέ ή 

προσθετέον εί μετά τό ή, δηλ. γραπτέον ή εί ώς προς τούτο άτονήσει. 

5Ατονώ σημαίνει ενταύθα δέν άποδεικνυω. Πρβλ. Ξ'Γ', β' καί συκοφαντίας 

άλώναι άτονούσαν. 

66) ΛΗ', ις-' και μην κινούντος τού αγοραστού κατά τον πράτον περί 

έκνικήσεως. Ή έννοια, ώς συνάγεται εκ τών περαιτέρω έν τφ χωρίφ λεγο¬ 

μένων, είναι δτι ό αγοραστής δέν ένήγε τον πωλητήν μετά τήν έκνίκησιν τοΰ 

1 Καί αλλαχού τής Πείρας γίνεται χρήσις τής προσωπικής συντάξεως δίκαιός 
εϊμι αντί τής άπροσιόπου δίκαιόν έστι. Πρβλ. ΙΤ', ιη' δτι μηδ’ ό εναγών δίκαιός έστι 

πάντα οίκειονοϋαι, ΚΤ', ιθ·' ονς καταβαλεΐν οϊκοϋεν ώς κακώς διφκηκότες δίκαιοί είοιν, 

ΚΛ', α' τδ. πατρφα και τά επικτη&έντα δίκαιοι αν εϊεν έπιμερίσασϋαι, 

2 Διά τήν όμοίαν χρήσιν τοΰ ρ. ποιώ καί έν τή αρχαία γλώσση, πρβλ. Ξενο¬ 

φών τ ο ς, Κύρου Παιδεία 2, 2, 13 «Γ γε κλαίειν έπειρώμε&ά σε ποιεΐν. Βλ, Θησαυ¬ 

ρόν Ελληνικής Γλώσσης ’Ερρ. Στεφάνου - ΌϊηάοΓί έν λ. ποιώ (τόμ. 6, στ. 1289 ). 
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πωληθέντος, διό και ο τελευταίος οΰτος έψοβήθη την συσσώρευσιν των τόκων. 
"Οθεν αντί μην γραπτέον μή- 

67 ) ΛΘ', γ' δ γάρ ψυχή νεμόμενος, εως αν εξω&ή ή αναχώρηση νέμε- 

ται. Αντί έξωϋή γραπτέον εξωσϋή ( εκ του ρ. εξωθούμαι). 

68) ΜΑ , κγ εις νομίσματα μ περιστάμενον. Αντί περιστάμενον γρα¬ 

πτέον περιϊστάμενον. 

69) ΜΑ , κδ μη δύναται αρι&μεϊν μόνην τήν παρ* αυτού τυγχάνονσαν 

ϋπαρξιν. 5 Αντί αύτού τό εν Έξαβ. 5, 9, 17 σχόλ. (έκδ. Η^ΐϋ^οΐι, σελ. 
670) έχει όρθώς αΰτω. 

70) ΜΒ', κα' οί γάρ ενησχημένοι χρέεσιν. Αντί ένησχημένοι γρα¬ 

πτέον ένεσχημένοι (εκ τοΰ ρ. ενέχομαι). Πρβλ. καί Ν', ζ' τον ένεσχημένον 
τη δονλεία της ρύσεως. 

71) ΜΕ', α' και έλ&ωσιν εις άπαίτησιν άμφότεροι δανεισταί. Προσθε¬ 
τέο ν οί προ τοΰ δανεισταί. 

72) ΜΕ', η' συμφωνείς δ'ε σοϊ 6 πατήρ, δτι τον ολον τής ζωής σου 

χρόνον σννομοζωώ μετά σου και τής δνγατρός σου. Ό Δ. Γκίνης αντί συμ¬ 

φωνείς προτείνει συμφωνεί, οπερ δεν δΰναται νά γίνη δεκτόν, διότι εν 

τοιαυτη περιπτώσει τοΰ σοϊ αναφερομένου εις την θυγατέρα τό επακολου¬ 

θούν μετά σου καί τής &υγατρός σου θά Ιδει νά αναφέρηται εϊς αΰτήν, §νφ, 

προφανώς, άναφέρεται εις τον πατέρα. Έκ τούτου συνάγεται δτι η διόρθω- 

σις τοΰ Ζμοΐιαπαε συμφωνείς δέ σύ δ πατήρ άποκαθιστςί πλήρως τον νοΰν 

τοΰ κειμένου: εις τό έγγραφον δΓ οΰ ή γυνή1 συνέστησε προίκα υπέρ τοΰ 

άνδρός παρενέβη ό πατήρ καί συνεφώνησε μετά τοΰ γαμβροΰ δπως οΰτος 

παραμεινη ως εσώγαμβρος παρ3 αΰτφ. Ή φράσις συμφωνείς <5έ συ ό πατήρ.., 

διάστιξιν έχει ληφθή αΰτουσία εκ τοΰ εγγράφου τουτου. 

73 ) ΜΕ', θ' τφ δέ γαμβρφ έξεχώρισεν αγωγήν. Αντί έξεχώρισεν γρα¬ 

πτέον εξεχωρησεν. Πβλ. καί Λ'ά", ιη' έκκεχωρήκαμεν δέ αγωγήν. 

74) ΜΕ', ΐα' άλλ* ή ϋ’Όγάτηρ εκείνου, ή και μήτηρ τής έγγόνης. Αντί 
ή γραπτέον ή. 

75) ΜΕ , ια καί πως οφείλει μεριαα&ήναι. 5Αντί μεριασΦήναι γρα¬ 

πτέον μερισϋήναι. Πρβλ. καί κατωτ. έν τέλει τοΰ χωρίου ταύτα συμβάλλε- 
σϋαι και μερίζεσϋαι. 

76) ΜΕ', ιβ' ει δέ γένηται χάρτης μετά τήν πράσιν, ϊνα σοι δώσω 

εγγυητήν έπϊ τφ τιμηματι, τότε ψιλόν έστι σύμφωνον και καταβληϋ-έντος 

(τον) τιμήματος ου αναγκάζεται ό πράτης παρασχεΐν τον εγγυητήν.3 δσον 

ό έγγυητης δίδεται εν τη περί ής ένταΰθα περιπτώσει υπό τοΰ πωλητοΰ 
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(πράτου) έπεται οτι αντί τοΰ επί τφ τιμήματι γραπτέον επί τφ πράγματι, 

ήτοι δ εγγυητής έχει δοθή διά τήν παράδοσιν τοΰ πράγματος. 

77) ΜΤ', β' δτι επί άποτιμήσεως αγρών ή οϊκων προσώπφ τινι κατα- 

λιμπανομένης. Ό Δ. Γκίνης αντί άποτιμήσεοος προτείνει χρήαεως. Νομίζο- 

μεν γραπτέον επί άποτιμήσεως χρήσεως. Πρβλ. Μ7', ε' δτι δίκης κινηϋεί- 

σης παρά τφ βέστη περί άποτιμήσεως χρήσεως. Εις άμφότερα τά χίορία δ 

Ευστάθιος άσχολεΤται μέ ζητήματα άποτιμήσεως τής επικαρπίας. 

78) ΜΗ', θ' δτι άδιαϋέτον τελεντησάσης μητρδς έχούσης παΐδας έκ 

δύο γάμων τής προικός ταύτης δ μάγιστρος όντως άπήτησε καί έμέριαε. 

Αντί τής προικός γραπτέον τήν προίκα. 

79 ) ΜΘ', β' ώς άπολειφδή τον οίκου πολλάκις δ γαμβρός. Αντί άπο- 

λειφ&ή γραπτέον άπελείφ&η. 
80) ΜΘ', β' τό <5έ εννόμον γενομένης μνηστείας και Ιεροτελεστίας έν 

άτελεΐ χρόνω διά προστίμου δόσεως λύεσ&αι τον γάμον, δείκνυται έκ τού 

λέγειν τών μερών τό γάρ μετά τήν ευλογίαν δϊίστασ&αι, τούτο άν εΧη μνη¬ 

στεία άληϋούς λύσις. Ό ΖαοΗμπμο αντί μνηστεία άληϋούς προτείνει μνη¬ 

στείας άλη&ώς, δ δέ Δ. Γκίνης μνηστείας άλη&ούς. Ή φράσις τό γάρ μετά 

τήν ευλογίαν... λύσις είναι δλόκληρος ειλημμένη έκ τής Νεαράς 74 Λέοντος 

τοΰ Σοφοΰ, ένθα φέρεται : μνηστείας άλη&ής λύσις1. Έν πάση δέ περιπτώ- 

σει αντί τοΰ έκ τού λέγειν τών μερών, δπερ οΰδεμίαν παρέχει έννοιαν, γρα¬ 

πτέον εκ του λέγειν τήν Νεαρόν, ΰποδηλουμένης τής Νεαρας ταΰτης τοΰ 

Λέοντος. 
81) ΜΘ', δ' ούτοος ονν διενέξεως έχόντων τών δικαστών. Αντί διενέ- 

ξεως γραπτέον διενέξεις. 

82) ΜΘ', δ' και άρμόζουσι πολλαι άγωγαί, οίον ή περί φϋοράς ή περί 

ύβρεως και ετεραι. ’Αντί ή περί νβρ. γραπτέον ή περί νβρ., ώς όρθώς έχει 

τό χωρίον έν σχ. 5 είς Βασιλ. 60, 37, 79 (εκδ. Ηοίπιό^οΐι, τομ. 5, σελ. 757). 

83) ΜΘ', δ' ει ονν τήν έλάττονα δώσει τις, οϋκ άναιρήσει τήν μείζονα ; 

Έν τφ σχολ. 5 είς Βασιλ. 60, 37, 79 ( έκδ. Ηοίπιβαοΐι, ένθ3 άνωτ.) τό 

χωρίον παραδέδοται διαφόρως: ει ονν τήν έλάττονα δώσομεν, τις ονκ άν 

έρεϊ τήν μείζονα; 

84) ΜΘ', ε' τή ποινή τή τούς κατηγορούντας τών γυναικών μοιχείας 

καί μή έλεγχούντας. Αντί έλεγγ.ονντας γραπτέον έλέγγ^οντας. Έν σχολ. 1 

είς Βασιλ. 60, 37, 84 (έκδ. Ηοίηι^αοΐι, τόμ. 5, σελ. 758) φέρεται: τή ποινή 

τή τού κατηγορούντος... καί μή έλέγχοντος. 

1 Διό καί ό Ευστάθιος ήρνήθη είς τόν γαμβρόν άγοιγήν κατά τοΰ πενθεροΰ 
πρός καταβολήν τής προικός. 

1 Ουτω φέρεται ή φράσις αυτή τής Νεαράς καί παρά τφ Βαί^σαμώνι σχόλ. είς 
[Φορτίου] Νομοκάνονα ΙΓ', β' (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. 1, σελ. 286). Εϊς 
Ηύξημένον Πρόχειρον II, 20 (έκδ. Ζ&οίΐ3Π3ε, ΧΟ.Ρ.,, τόμ. VI, σελ. 20) φέρεται: 

μνηστείας άληϋοϋς λύσις. 
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85) ΝΑ', ε οϋ μέντοιγε άπλώς κατεδίκασε τον μη βουλόμενον επεξελ- 

ϋεΐν μέχρι πέρατος τής δίκης, άλλ’ δρον έδίδου τής παραστάσεως κα&’ ον 

ει μή άπήντησεν αυτοτελή την δίκην επέφερε. Έπι τη βάσει της Έξαβ. 1, 

4, 20 αντί δίκην γραπτεον καταδίκην. 

86) ΝΑ , ς· παρά τίνος των άντιπροσωπόντων τφ βασιλ,εϊ. ’Αντι άντι- 

προσωπόντων γραπτεον άντιπροσωπούντων εκ του ρ. άντιπροσωπώ. 

87 ) ΝΑ' ις-' εϊπον εγώ· φέρε τυχόν γένεσ&αι παρά των εξ δικαστών 

και δοϋήναι τφ ένϊ μέρει καί έτέραν οημείωσιν παρά των τεσσάρων κριτών. 

Ο ΖεοΙιεπεο αντί φερε προτείνει ψήφον, ενφ κατά τον Δ. Γκίνην τό χωρίον 

δεν χρηζει διορθώσεως. Ή άποψις αΰτη δεν είναι βεβαίως όρθή, διότι, ώς 

φανερόν, ελλείπει τό υποκείμενον του γενέσΰ·αι. "Οθεν νομίζομεν δτι μετά τό 

γενέσ&αι. δέον νά προστεθή ή λέξις σημείωσιν, τής προσθήκης επιβαλλόμενης 

και εκ τής έννοιας και εκ του επιφερομένου καί έτέραν σημείωσιν. 

88) ΝΑ', κδ' καν δημόσιοι ώσιν οι ποταμοί, άλλ’ ουν γε μή δγβαι τού¬ 

των. Προ του δχϋ·αι προσθετέον αί. 

89 ) ΝΑ , κε ότι ουκ οφείλει δικαστής διαξίμους ποιειν γυναίκας. Ό 

Δ. Γκινης αντί διαξίμους προτείνει διωξίμους. Δεν νομίζομεν δτι τό κείμε¬ 

νον Χρίζει διορθώσεως. Τί νοείται διά τής λέξεως διάξιμος δηλουται περαι¬ 

τέρω εν τφ αΰτφ χωρίφ: τό δέ και τήν γυναίκα άνελ&εΐν βαρύ αύτφ κατε- 

φάνη και άπηγορενμένον τοΐς νόμοις. Ακριβώς τήν έννοιαν ταΰτην εχει ή 

λέξις διάξιμος και παρά Βαλσαμώνι, σχόλιον εις κανόνα γ' τής Συνόδου 
Σαρδικής: ινα μή δ καταδικάσας άναγκασ&ή διάξιμος εις Ρώμην γενέ- 

σ&αιάπό Θεσσαλονίκης τυχόν. ( Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. 3, σελ. 237 ). 

Βλ. επίσης Θεοδώρου Σχολαστικού Σύνοψιν Νεαράς 17 κεφ. 27 δτι τούς 

δημότας Κωνσταντινουπόλεως διαξίμους και παραστασίμους ποιεί δ τής 

πόλεως έπαρχος, Συνοψιν Νεαρας 53 κεφ. 2 ( ΖεοΙιεπεο, Ανέκδοτα, σελ. 
28 καί 61). 

90) ΝΑ', κε' ινα ύποσχή αυτός προς τό μέρος αυτής δλην τήν ποινήν 

τον εγκλήματος. Αντί νποσχή δ Δ. Γκίνης προτείνει ΰποστή. 'Η διόρθωσις 

δεν είναι αναγκαία, διότι υπέχω τι σημαίνει υφίσταμαι τι. Πρβλ. και Νεα- 

ραν Ιουστ. 8, κεφ. 8 § 1 έκεϊσε καί τάς ποινάς νποσχειν τών πλημμελημά¬ 

των, Νεαράν 13 κεφ. 6 εφ’ φ τιμωρίαν ύποσχεΐν1, 

91) ΝΑ , λ οτι παντα ανίλρωπον καλούμενον εις δικαστήριον παρά 

τίνος χοή άπιέναι προς αυτόν. Αντί αυτόν γραπτεον αυτό (δηλ. τό δικα- 

στήριον). 

92 ) ΝΑ , λ ει δε ο καλούμενος εις δικαστήριον και εχων παραγραφήν 

ουκ άπειϋή και προϋήση τήν παραγραφήν, τότε δ δικαστής και μή ϋποκεί- 

Πρβλ. καί Πείραν ^Α', ε' ου δίκαιός είμι νποσχειν τιμήν, ένθα 6 ΖεοΙι&ΓΪες 
άντί τιμήν προτείνει ποινήν. 
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μενον τή δικαιοδοσία αύτοϋ κολάζων οϋχ ύπόκειται τφ περί βίας. Περί τής 

περιπτώσεως καθ’ ήν προσέρχεται τις εις τό δικαστήριον καί προβάλλει τήν 

ενστασιν εγένετο λόγος προηγουμένως εν τφ χωρίφ τοΰτορ, ενταύθα λοιπον 

πρόκειται ή αντίθετος περίπτωσίς διό αντί ουκ άπειάή και προϋήση γραπτεον 

άπειβή και οϋ προϋήση. 

93) ΝΓ', α' κάκει μεν τούς (εις) ευσεβείς οΐκονς γινομένας δοορεάς. 

Αντί τούς γραπτεον τάς. 

94) ΝΓ', α' καί άμα εάν διέλωνται τήν δωρεάν, υπερβαίνει έκάστφ τό 

ποσδν και καταλέγει εις ήχτον τών φ' νομισμάτων. Αντί καταλέγει γρα- 

πτέον καταγήγει. 
95) ΝΑ', δ' δ δέ πατήρ... γράψει τούτους κληρονόμους. Αντί γράψει 

γραπτέ ον γράφει, ώς όρθώς φέρεται εν ΜΗ', β'. Πρβλ. καί τό περαιτέρω 
λεγόμενον: εις τό δίμοιρον τής ΰπάρξεως γράφει τους νό&ονς κληρονόμους. 

96) ΝΔ', ε' δ εχων κατά τό κτήμα δίκην. Αντί κατά τό κτήμα γρα- 

πτέον κατά τού κτήματος. Πρβλ. ΜΕ', ιδ' εϊτα κινήσας δ τήν δωρεάν πεποιη- 

κώς κατά του κτήματος. 

97) ΝΔ', Γ δτι υπεξουσίου τελευτήσαντος παιδός καί τινων λεγόντων, 

δτι τό τρίτον εις ψυχικήν διανομήν οφείλει προχωρήσαι, ό δικαστής ουκ έδέ- 

ξατο τούτο. Ό Δ. Γκίνης αντί προχωρήσαι προτείνει παραχωρήσαι. 'Η διόρ- 

θωσις δεν είναι αναγκαία. Πρβλ. ΜΑ', ζ' πρό ?/άρ τής τού πατρος τελευτής 

δ φαλκίδιος οϋ προεχώρησε, ΜΓ', α' προχωρεί τό λεγάτον, ΞΤ', κζ' προσέ- 

τάξε και προεχώρησε τό χρυσίον είς άγορασίαν δφφικίων τού παιδός. Βλ. 

καί ΛΑ', ε' τοιούτους νόμους τέ&εικε και κατεσκεύασεν δτι προχώρηαιν ουκ 

εδέξατο τό λεγάτον. 

98) ΝΗ', ε' μαχόμενον δέ τό μέρος τής μητροπόλεως τοιανταις δια- 

γνώσεσι... και τον χρόνον παρέλκων. Αντί παρέλκων πραπτεον παρελκον. 

99) ΞΒ', α' επειδή σνναπτέας ενεκεν τής αγχιστείας γίνονται οϊ γάμοι. 

Ουτω καί τό σχολ. 3 εις Βασιλ. 45, 3, 2 (εκδ. Ηοίαιβαοΐι, τόμ. 4, σελ. 520). 

Αντί συναπτέας 6 Δ. Γκίνης προτείνει συναπτώς. Δεν νομίζομεν τήν διόρ- 

θωσιν άναγκαίαν. Τό αυτό άπαντά καί εΐζ ™ κατά πόδας τής διατάξεως Οο<3. 

5, 3, 15 εν Βασιλ. 28, 3, 15 (εκδ. Ηοίηιβεοΐι, τόμ. 3, σελ. 164): είτε αγ¬ 

χιστείας συναπτέας ενεκεν είτε και μή, ώς κατά λέξιν μετάφρασις τής φρά- 

σεως 8Ϊνβ αά[ίηίίαίΪ8 οοβιιηάαβ οαιΐδα, 8Ϊνβ ηοη ίία τής διατάξεως 

Οοά. 5, 3, 15. 

100) ΞΒ', β' άλλ’ εως οϋ πείσει τις μή γή τυγχάνειν εκ γής γεγονός, 

οϋτε τό πλ.ακέν εκ δύο συγγενειών συγγένειας νόμιμης αλλοτριώσει. Γρα- 

πτέον άλλ’ εως οϋ πείσει τις μή γή τυγχάνειν (τό) εκ γής γεγονός. Οΰτω 

άποκαθίσταται ό νους τοϋ κειμένου : μέχρις δτου πείσει τις δτι δεν είναι γή 

τό εκ γης γεγονός, δεν δΰναται τό άπαρτισθέν έκ δυο συγγενειών νά αποξέ¬ 

νωση τήζ νομίμου συγγένειας. 
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. ]°} * ΞΔ’ β' 10 γΑβ ίέσαι ϊβάμμΛτα χαι ποφαι τήν 6ιαβήχπν «Α 
αναγινωσχεσ&αι ή ,ό Ζο,?,ον μή Αλη&ή μίν άα1< ώαανύ £ π[α_ 

στα εγενον,ο μή δυναμένον Αναγνωοβψαι δπερ εχοναζ *0ί ί^οδοί. Ή φοά. 
αις &λη#η μίν εΐο, μοί φαίνεται έφβαρμένη, νομίζομεν 8έ γρΜιίθϊ πΑ„οιί 

Γ " ( Γ} Τ ' -Τ Εν,ΐΦ χω®ίφ Ι0ΰΐφ γίνε™ διώρισις μεταξύ πλάστου 

δ3?ης) ΥΥ0 Φ°υ) ω 10ϊ °Εθνε'1 πλ“σΓ°5 (οίον 

. 102 > ΞΕ,'· ίσ“ί0,’ ^ «ί?« Χβχοφ,Μτας τού Ανδρος. >Ανιί 
^ ?ον?7 γραπτεον ί? 

„ *?3) ®Ε#’ 8# ?να ^ ^ Τί^ *« *¥&»* εκτετέλεσται, ονδ’ ούτως 
εσχεν αγωγήν ο δερμοκαΐτης κατά τον λαμπρόν έγγνησαμένον. “Αντί ΐνα 
γραπτεον και εϊ. 

}°Τ Ξ<\ ?' 6 6ί 1π1 ουδόλως αύ,ήν παραδεχόμενος καλώς 
ποεε,ν ελεχε Μ τό τόν νόμον περί τής χυναεκδς δΙλαμβόνεί ^οΖ 

συμπληοωτεον ώδε πως: δ,ά τό τον νόμον περί τής γονικός {ΙκδΤ,ύοης 
τον φόνον τον ανδρος μή) διαλαμβάνειν. ’ 

105) Ξι". β' ή μή Ιγγράψαοδαι φ χ,νονοαν, δττπερ Ιοτίν Αμεμφές 

τΤΤΤπεΤίΙΤΤ ^Τ' " ■*«*<" *»*> *ί Μ»ί *ατ<οτέβα> λέγε-' 
ται. οπερ^άκόλον&ον μεν ώσπερ επ Αντιστροφής. 

, 106) β αλλ εκ τούτων δνσίν άνεχέ&ητε παρανομήσαοιν. Αντί 
ανεχε&ητε γραπτεον ενεαχέ&ητε (Ικ του ρ. ίνέχομαι). 

ν 107 * ΞΖ ’ α* τί]ν δία*ή**Ι* έκεϊνος ούκ ήμειψεν. Ό Δ. Γκίνης άντί 

ΓΓ πρ°τΪΓ' **** Ή δέν είναι αναγκαία, διό«**£ 
σημαίνει και αλλασσω, μεταβάλλω. ^ 

Τ„, 1?8).ΰΖ\α' ρ??τ"?°* νόΡ°ς τ™ ψυχών οϋ φηαιν ότι οώζον- 
^ °τι όκνροννται άλλ ή ότι καί αλλα τά τοΐς νόμοις έγνωομένα περί 

Χ;:ΖΤ ^ ΑνΤ'1 ^ εϊς * περιπτώσεις 

„ ™ * Ξ*Γ’ *' °ύ γά$ ομνύειν τινά’ μά τήν ΰείαν χάριν ταύτην ούκ 

Τ0. °Τ°1ν Τ »«"* «ψ «Μ 4αΝ Λ. 

Γηΐ^- Τ® 0 ν^^ΟΙ°· 'Η ΧΟΟ ™« ίχω £ϊβνησι? οίχεΙναι 
προφανώς διαγραπτεα. 

ν°)“Η ’ καί δίά Τ0ϋ εκδικητον όρκον άπαιτήσας. ’Αντί όρκον 

ΙΤτΖΖΐΓσΤνδικ110^ ^ ^ χα>ρίφ π9θηΥουμένως λεχθεν : ίχίι- και σννάίκον εχων τον ορκον έπήγαγε. 

, 111 * ΞΘ'· α' εί δί έπχβήμα™ ποινή Χαί α«τη Ηοχατον. Αντί ίπι- 
κρημαται γραπτεον Ιπικρέμαται κα! αντί ένατον ν9απιέον 1αγατος 

■Ελλ 'π-51 Ιί5ς.χ0,,σε“ς αντωνυμίας βσ,ιοκ,ρ ίντί τής δαν,ρ, ™βλ Λεΐτκόν 
Ελλ. Γλωσσης Δημητράκου λ. δοιις ύπ* άρ. 5. ρΡ Λεξικον 

Κριτικοί παρατηρήσεις είς την Πείραν Ευσταθίου τοϋ Ρωμαίου 365 

112) ΞΘ', α' ον τολμώντων τό όλον άντ^ρωπρεπώς βλασφημεΐν-και 

κεφ. όμννντες εσχάτως τιμωρούνται. Μέ γνάιμονα την Νεαράν 77 τοΰ Ιου¬ 

στινιανού δ Ζ&οΐιαπαο άποκατέστησε τό κείμενον ώδε : οΐ τολμώντες τό όλων 
άκ#ρωπρεπώς βλασφημεΐν και κατά τριχός καϊ κεφαλής όμννντες εσχάτως 

τιμωρούνται. Υπολείπεται όμως, ώς νομίζομεν, και ή διόρθωσις το $ειον 

αντί τό όλον. Πρβλ. Νεαράν 77 δ είς αυτό τό ϋεΐον βλάσφημων άξιός έστι 

τιμωρίας ύποστήναι. 
113) ΞΘ', Υ' οιον ότι μοναχός εστιν ή αιρετικός ή κλέπτης καί τά λοιπά. 

Αντί μοναχός γραπτεον μοιχός. Πρβλ- κατωτ. λέγων είναι μοιχόν η πόρνον 

η αιρετικόν. 

114) ΟΑ', α' μη είναι άναργνρίαν κατά ομολογίαν άποληπτικής. Αντί 

ομολογίαν γραπτεον ομολογίας, ώς δρθώς φερεται εν Βασιλ. 23, 1, 76 (εκδ. 

Ηείηιδ&οΐι τόμ. 2, σελ. 663). 

* 
* * 

Έπί τη βάσει του Υπομνήματος του Ευσταθίου « Περί δυο έξαδέλφων 

λαβόντων δυο εξαδέλφας»1, έξ ου ελήφθησαν τά εν τη Πείρςι ΜΘ', κζ'-λγ' 

χωρία, επιφέρονται εις τό κείμενον τής Πείρας αΐ ακόλουθοι αναγκαίοι διορ¬ 

θώσεις2. 
1) ΜΘ', κζ' καί τά τοιαύτα των συνοικεσίων ούτε τοΐς νόμοις ούτε 

των ιερών κανόνων επιτιμήσει καϋυποβάλλονται. "Αντί των Ζερών κανόνων 

γραπτεον τφ Ιερφ κανόνι. (Πρβλ. καί σχόλ. δί) είς Έξαβ. 4, 8, 2, εκδ· 

Ηείιηδβςΐι, σελ. 510). 
2) ΜΘ', κζ' οι έκ πλαγίου πρώτον βαθμόν ούκ εχονσιν, άλλ’ από δευ¬ 

τέρου έρχονται. Αντί έρχονται γραπτεον αρχονται. (Πρβλ. καί σχόλ. 55 εις 

Έξάβ. 4, 8, 2, εκδ. Ηείηιδ&ςΐι, σελ. 511). 

3) ΜΘ', κζ' (καί την έξαδέλφην) αυτής ώς τετάρτου βαϋμού ασφα¬ 

λώς λέξεται. "Αντί του εσφαλμένου λέξεται εν τίρ Ύπομνήματι φέρεται 

άξεται, εν δέ τόο σχολ. 55 είς Έξαβ. 4, 8, 2 (έκδ. ΗθίηΛαοΙι, σελ. 511) 

δέξεται. 
4) ΜΘ', κζ' τις αν όρθώς εΐποι τον εξ αγχιστείας συγγενή οίκειοτέρον 

είναι τού αίματος. "Αντί οίκειοτέρου γραπτεον οίκειότερον. (Πρβλ. καί 

σχόλ. 55 είς Έξάβιβλον, 4, 8, 2, εκδ. ΗειπΛιιοϊι, σελ. 511 )· Ή έννοια : ποιος 

δΰναται νά εΐπη δτι δ εξ αγχιστείας συγγενής είναι πλέον οικείος του εξ 

αίματος συγγενούς; 

1 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα των θείων καί ιερών κανόνων, τόμ. 5, σελ. 

341 έπ. Παλαιοτέρα εκδοσις εν Π ε υ η ο 13. ν ϊ ιι 5, Ιηε Οταεοο - τοτη&ηηηι. 

2 Πρβλ. καί άνωτ., σελ. 531, σημ. 2. 
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5 ) ΜΘ , κθ και εκ τούτου ούτε ή μνηστή ή μνηστενσαμένη 1 τον άδελ.- 

φόν δύναται λαμβάνεσϋαι, οϋθ’ ό μνηστήρ της μνηοτενθείσης αϋτώ τήν 

αδελφήν γαμήσει, ΐνα τής μέν μνήσζωρ, τής δε γαμέτης άναφανή. Γραπτέον 
ινα μ ή τής μ'εν μνήστωρ χ.Τ.λ. 

6) Μ Θ', λβ' οϋς ό λόγος κνροΐ. Αντί λόγος γραπτέον νόμος. 

Ί) ΜΘ , λβ τό δ αυτό και δυο αδελφοί δρώσιν ες άνδρών ετερογενών 
άπιοϋσαι. Αντί αδελφοί γραπτέον αδελφοί. 

* 
* * 

Επι τγ) βάσει ετέρου Υπομνήματος του Ευσταθίου έπιγραφομένου 

«Περί δισεξαδέλφων δυο, ών ό μεν εις συνάλλαγμα συνεστήσατο μετά θυγα- 

τρος τίνος ατελούς οϋσης τήν ήλικίαν, ήτοι χρόνων πέντε προς τφ ήμίσει, άτερος 

δέ τή ταύτης συνεζΰγη μητρί μετά τελευτήν αύτής, ώς αντ’ ούδενός δοκοΰν- 

τος του πρώτου γάμου διά τό παντελώς ατελές τής κόρης»2 έξ ου υπομνή¬ 

ματος έλήφθη τό εν Πείρ$ ΜΘ', λδ' χωρίον, έπιφέρονται εις τούτο αί ακό¬ 
λουθοι διορθώσεις8. 

1) ΜΘ', λδ' εί μή καθάπερ νενόμισται αυαταίη συνάλλαγμα, ούδείς 
επι τρίβεται τφ πραχθέντι μώμος. 3 Αντί μή γραπτέον μέν. 

, * ] ΜΘ'· λ8' εί δέ τίς ίπαχολον&ήσει περιπέσ. φησι. Συμπληρωτέον ώδε : 
ει δέ τις επακολουθήσει περιπέτ(εια, νόμος ώδέ) φησι. 

3) ΜΘ', λδ' διά δέ παιδογονίαν ό γάμφ συνερχόμενος. 3Αντί δ γάμφ 
συνερχόμενος γραπτέον <5 γάμος, δ συνερχόμενος. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΤΣΗΣ 

Άντι ή μνηατενσαμένη έν τή έκδόσει της Πείρας φέρεται η μνηστευοαμένη, 

οπερ προφανώς έσφαλμένον. ΈνΖθΐδΙιιηαη-Άποστολοπούλου, Τό δίκαιον 
του γάμου, σελ. 711, σημ. 9, τό χωρίον έχει δημοσιευθή όρθως: ή μνηατενσαμένη 
(ουτω δε άποκαθίσταται ή έννοια: δέν δύναταί τις νά νυμφευθή τήν μνηστήν τοϋ 

αδελφού του). Έν τφ γερμανικφ πρωτοτύπφ ( Ζ 1ι ϊ 8 Ιι πχ 3 π, ϋαε ΕΗοτβοΙιί: (1864}, 

σελ. 359, σημ. 8) διατηρείται ή εσφαλμένη γραφή τής έκδόσεως τοϋ ΖαοθΕΐηαε. 

. Ραλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. 5, σελ. 32 έπ. “Οτι καί τό 'Υπόμνημα 
τούτο ανήκες εις τον Εύστάθιον, ούχΐ δέ είς τον Πατριάρχην Αλέξιον, εις δν απο¬ 

δίδεται, βλ. 5Α. Χρ ιστό φιλ όπου λον έν Βγ ζ. - η<;ιΐ£Γ. ^ΙιγΙϊ. , τόμ. 17 (1939- 
1943 ), σελ. 86 έπ. 

3 Πρβλ. καί άνωτ,, σελ, 351, σημ. 2 ίπ £. 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΚΥΡΙΛΛΟΣ Ε' Ο ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΣ 

[α) 29 Σεπτ. 1748-Ίσον. 1751· β) 7 Σεπτ. 1752-15 Ίαν. 1757] 

Ό δίς άνελθών εις τον οίκουμενικόν θρόνον Κύριλλος ο Ε' ανήκει 

εις τους πατριάρχας εκείνους, περί των οποίων διφορούμενος έχουν άπο- 

φανθή οί ερευνηται τής πατριαρχικής ιστορίας. Περί το όνομα αυτου ηγέρθη 

μέγας θόρυβος των συγχρόνων του καί πολλά εγράφησαν υπό των μεταγενε¬ 

στέρων διά τήν έν γένει πολιτείαν του. Υπήρζε βεβαίως φυσις ανήσυχος 

άλλ5 έξ ίσου είναι βέβαιον ότι σπουδαιον χώρον καταλαμβάνει είς τήν εκκλη¬ 

σιαστικήν ιστορίαν του ΙΗ' αίώνος. 

Ό Κύριλλος έγεννήδη είς Δημητσάναν περί τά τέλη του ΙΖ' αίώνος, 

προήρχετο δέ από τήν μεγάλην οικογένειαν τών Καρακαλλων1. Πιθανώς τά 

πρώτα γράμματα εδιδάχθη είς τήν μονήν τής γενετείρας του, έξενιτεΰθη όμως 

ενωρίς άκων έκειθεν, ώς φαίνεται αίχμαλωτισθείς κατά τήν άνακατάληψιν 

τής Πελοποννήσου υπό τών Τούρκων τό 1715 8. “Ενεκα τουτου μετηχθη εις 

ΚΠολιν, έξηγοράσθη καί κατέφυγεν επί βραχύ είς "Αγιον "Ορος, δπόθεν 

μετέβη είς Πάτμον, όπου έφοίτησεν είς τήν Πατμιάδα σχολήν πλησίον τοϋ 

διδασκάλου Μακαρίου, παρά τοϋ οποίου καί έκάρη μοναχός. Είς ΚΠολιν 

είχεν αδελφόν πραγματευτήν τοϋ Μπεσίρ-άγά κιζλάρ - άγασή 3 καί πλησίον 

αύτοϋ κατέληξεν έκ Πάτμου. Επίσης είχεν αδελφήν, πιθανώτατα είς ΚΠολιν 

εγκατεστημένην. 
"Από τοϋ 1737-1745 ό Κύριλλος διετέλεσε μητροπολίτης Μελενίκου4, 

1 Είς τάς έν Δημητσάνη πηγάς ελάχιστα είναι γνωστός ό Κύριλλος. Ούτως 
έν φ. 130α τοϋ υπ’ άριθ. 141 χρφ. κτητορικοϋ κωδικός τής μονής Φιλοσόφου σημειοΰ- 

ται απλώς Κύριλλος άρχιερενς δ Καράκαλλος εκ Δημητζάνης. Βλ. ( Ε. Καστόρχη], 

Περί τής έν Δημητσάνη έλλην. σχολής.,., σελ. 43, άρ. 3. Τοϋ αΰτοϋ, Προσθή- 

χαι..., < Εύαγ. Κήρυξ », Θ'( 1865), σελ. 129, άρ- 15. Τ. X. Καν δη λώρου, Δημη- 

τσάνα, σελ. 25, άρ. 46 (δίς). Τ ο ΰ αύτοϋ, Γορτυνία, σελ. 151. άρ. 13. 

2 Τάς ειδήσεις παρέχει ή πρώτη καθαίρεσις τοϋ Κυρίλλου ( 1757 ) ατακτως καί 
ασαφώς. Βλ. καί Τ. X. Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ, Άρματωλισμός τής Πελοποννήσου, έν 

Άθήναις 1924, σελ. 42 κέξ., 47 κέξ. 
3 ’Α θ. Κομνηνοΰ-Ύψηλάντου, Τά μετά τήν άλωσιν, έν ΚΠόλει 1870, 

σελ. 354. 
4 *Ε λ ε υ θ. Ταπεινού, Εκκλησιαστική Ιστορία τής επαρχίας Μελενίκου, 

<·Εκκλ. Αλήθεια », τόμ. ΙΒ' (1892-1893 ), σελ. 79. 
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ως τοιοΰτον δέ τον συναντώ μεν εις πατριαρχικά έγγραφα επί πατριάρχου 

Παϊσίου Β ο^ς έξης: Κατα Σβριον 1740 εις σιγίλλιον περί της μονής 'Αγίου 

Γεωργίου Φονέως εν Κορινθία:1, τον Μάρτιον 1741 εις ομοιον της μονής Μ. 

Σπηλαίου ζ, τό 1742 εις συνοδικήν άπόφασιν, κυροΰσαν την διαθήκην του 

άρχοντος Πανταζή και άλλο γραμμα περί τής αυτής ύποθέσεως τον Μάρτιον 

1744 , τον δε Μαιον του ίδιου έτους εις σιγίλλιον περί του χρέους του 'Αγίου 
“Όρους προς τό ρουςρέτιον των γουναράδων 4. 

Από τής 22 “Ιανουάριου 1745 μετατεθείς εις Νικομήδειαν δ Μελενίκου 
Κύριλλος διετήρησε τον θρόνον μέχρι του Σεπτεμβρίου 1748, αντί του καθαι- 

ρεθέντος μητροπολίτου Γαβριήλ τοΰ από Σερρών5. “Αλλ“ δ τελευταίος οΰτος, 

ύποστηριζόμενος πεισμόνως κατ“ άρχάς υπό τοΰ Τούρκου ιατρού τοΰ σουλτά- 

νου Χαγιατη-ζαδέ καί μετά ταΰτα υπό τοΰ Ισχΰοντος Χίου ίατροΰ Λουκή, 

διεξεδίκει συνεχώς την μητρόπολίν του καί παρεΐχεν ενοχλήσεις εις τον διά¬ 

δοχόν του Κύριλλον, προστατευόμενον καί αυτόν από τον άρχιευνοΰχον τοΰ 

σουλτανικοΰ χαρεμιού Μπεσσήρ - άγαν, φίλον τοΰ εμπόρου αδελφοΰ του. 

Χάρις εις τάς συγκρούσεις τής εκατέρωθεν ισχυρός προστασίας, κατέληξε τό 

πράγμα εις τήν έλευθέρωσιν τής Νικομήδειας υπέρ τοΰ ασεβέστατου Γαβριήλ 

διά τής προωθησεως τοΰ Κυρίλλου εις τον πατριαρχικόν θρόνον6, τής εκλο¬ 

γής γενομένης κατά Σεπτέμβριον 1748, συγχρόνως δε καί τής άποκαταστά- 

σεως τοΰ Γαβριήλ εις Νικομήδειαν7 * 9. 

1 Δ. Α. Ζακυθηνοΰ, Ανέκδοτα πατρ. γράμματα, «Ελληνικά», τόμ. Γ' 
( 1930 ), σελ. 141. 

2 I Κ. Οικονόμου], Κτητορικόν ή Προσκυνητάριον τής ίερας καί βασιλικής 
μονής τοΰ Μεγ. Σπηλαίου Καλαβρύτων, Άθήνησι 1840, σελ. 97. 

3 Καλ. Δελικάνη, Πατριαρχικών εγγράφων τόμ. Γ', σελ. 446, 455. Μ. I. 

Γεδεών, Κανονικαΐ διατάξεις, τόμ. Α', εν ΚΠόλει 1888, σελ. 230, 240. 

4 Σ ωφ ρ. Ε ύστρ α τ ι ά δ ο υ, Ιστορικά μνημεία τοΰ "Αθω, «Ελληνικά», 

τόμ. Γ' (1930), σελ. 56. Δ. Πετρακάκου, Νέαι πηγαί τών θεσμών τοΰ Αγίου 
"Ορους, έν ’Αλεξάνδρειά 1915, σελ. 5 -14. 

5 Έλ. Ταπεινού, ενθ' άνωτ., σελ. 126 - 127. 

6 *Α. Κομνηνοϋ-Ύψηλάντου, ένθ’ άνωτ., σελ. 353 κεξ. Γ. I. Κ α ρ- 

βελα, Ο οίκ. πατριάρχης Κύριλλος Ε' ό έκ Δημητσάνης, Μιΐδίτεβοη - Μίοΐι. 1930, 

σελ. 6 κεξ. κλπ. Πόσον άδικον έχει ό Ύψηλάντης, γράφων οτι δΓ έπεμβάσεως τής 
τουρκικής εξουσίας έξελέγη ό Κύριλλος πατριάρχης χωρίς θέλησιν, εκλογήν ή εϊδη- 

σιν τής Συνόδου, φαίνεται καί εξ επιστολής αύτοΰ τούτου του Κυρίλλου (25 Όκτ, 

1748) προς τον Αντιόχειας Σίλβεστρον : ...μετά την παραίτησιν τοΰ κυρ - Παϊσίου 
προσεκλή&ημεν ημείς διά κοινής εκλογής και κανονικών ψήφων και προεβιβάσ&ημεν... 

Γεν. Άραμπατξ όγλου, Φωτίειος Βιβλιοθήκη, τόμ. Β', σελ. 58, 168. Βλ. καί 
τήν έπομένην ύποσημείωσιν. 

7 Τό υπόμνημα τής εκλογής τοΰ Κυρίλλου συνετάχθη παρόντων 12 συνοδικών 
αρχιερέων καί τοΰ Γεν. Διερμηνέως κυρίτξη 1 Ιωάν νου. *0 Κύριλλος έχαρακτηρίσθη 
ώς θεοσεβέστατος καί λογιωτατος, αξιόλογος και πρόσφορος καί τής οίκ. καϋέδρας 

9 - 4 - 1960 

*0 πατριάρχης ΚΠόλεως Κύριλλος Ε' ό Καράκαλλος 

Ώς Νικομήδειας τον Κύριλλον εύρίσκομεν εις τάς ακολούθους πατριαρ¬ 

χικός πράξεις ΰπογραφόμενον. Τον Ιούνιον 1745 εις συνοδ. επιβεβαιωτήριον 

τοΰ πατριάρχου Παϊσίου Β' περί τής εν Πάτμορ σχολής1, τον Μάιον 1746 

εις ομοιον προς τον Χαλκηδόνος Γαβριήλ2, τον Μάιον 1747 εις σιγίλιον περί 

τοΰ μονυδρίου τής Θεοτόκου Ζαχαριάνας είς Φιλιατρά τής επαρχίας Χριστια- 

νουπόλεως3, τον Ιανουάριον 1748 εις συνοδ. δροθετήριον περί τής εν ΚΠόλει 

σχολής4, τον Φεβρουάριον 1748 εις άθφωτικόν γράμμα διά τινα ιερέα τής 

αρχιεπισκοπής “Αχριδών5 καί τό ίδιον έτος εις σιγίλλιον τής μονής Προυσοΰ6. 

Ή πρώτη πατριαρχία Κυρίλλου τοΰ Ε' από 29 Σεπτ. 1748 διήρκεσε 

μέχρις “Ιουνίου 1751, ήτοι έτη 2 καί μήνας 8. Τό β' εκλήθη τήν 7 Σεπτ. 

1752 καί παρέμεινεν εις τον θρόνον 4 ετη καί 3 μήνας μέχρι τής 15 Ίαν. 

1757 7. 'Η απώλεια τοΰ θρόνου κατά τήν πρώτην πατριαρχίαν αποδίδεται 

καί προστασίας κατάλληλος καί αρμόδιος προστάτης καί ώς είπεΐν άξιόϋρονος άξίως επί 

τήν πρωτεύουσαν ταύτην άποστολικήν καί οίκονμ. καί)έδραν προβιβααϋείς, ΐνα τήν κοι¬ 

νήν άναλαβών πηδαλιονχίαν καί τών εκκλησιαστικών άπασών τήν μέριμναν δννη&ή λόγφ 

καί φρονήσει καί εμπειρία καταατορέααι καί κατευνάσαι πάντα σάλον καί κλάδωνα καί 

τήν τον Χρίστου Εκκλησίαν άκνμαντον διαφνλάξαι ». Μηνά Δ. Χαμουδοπού- 

λου, Πατριαρχικοί πινακίδες, « Έκκλ. Αλήθεια», τόμ. Β' ( 1881- 1882), σελ. 230- 

231. Έκ χειρφ. κώδ. τοΰ πατριαρχείου Αλεξάνδρειάς πληροφορούμεθα δτι χρονολο¬ 

γία τοΰ μηνύματος τοΰ Κυρίλλου Ε' ήτο ή 29 Σεπτ. 1748. Γ. Μαζαράκη, Συμ¬ 

βολή είς τήν Ιστορίαν τής έν Αίγύπτω ορθοδόξου Εκκλησίας, Αλεξάνδρεια 1932, 

σελ. 366. Πρβλ. καί Σάρδεων Γερμανό ΰ, Συμβολή είς τούς πατριαρχικούς κατα¬ 

λόγους ΚΠόλεως, «"Ορθοδοξία», τόμ. ΙΑ' ( 1936), σελ. 140, 144- 145. 

1 Μ Πί 1 ο 3 ί ο 1ι - Μ ϋ 11 ε γ, ΑοΙ& βί άϊρίοπιβία 6τ*60&..., τόμ. VI, νϊπιΐο- 

δοπίΐθ 1890, σελ. 338. 
2 Ά. Κ ο μ νη.ν ο ΰ - *Υ ψ η λ ά ν τ ο υ, ένθ’ άνωτ., σελ. 611. Δ η μ. Π. Π α- 

σχάλη, Τό έν τή νήσω Πρώτη βυζ. μοναστήριον τής Μεταμορφώσεως..., «Θεολο¬ 

γία », τόμ. ΚΔ' ( 1953 ), σελ. 223. 
8 Σπ. Π. Λάμπρου, Τά σιγίλλια... τής έν τφ δήμω Λετρινών μονής Σκα- 

φιδιάς, « Ν. Έλληνομν. », τόμ. Ε' (1908), σελ. 82-83, 340. 

4 Ιωακείμ Φοροπούλου, Έγγραφα τοΰ πατριαρχικού αρχειοφυλακείου, 

« Έκκλ. Άλήθ. », τόμ. Κ' ( 1900 ), σελ. 344. 

5 Καλ. Δελικάνη, ένθ’ άνωτ., τόμ. Γ', σελ. 880. 

0 Δ. Α. Ζακυθηνοΰ, ένθ’ άνωτ., σελ. 424. 

7 Μ, I. Γεδεών, Πατρ. πίνακες, σελ. 641 κεξ. Ζ α χ. Μ α θ ά, Κατάλογος 
ιστορικός τών πρώτων επισκόπων καί τών εφεξής πατριαρχών..., έν Ναυπλίω 1837, 

σελ. 246 κεξ. Σάρδεων Γερμανού, ένθ’ άνωτ., σελ. 141 κεξ. Βεράτιον επί τή β' 
έγκαθιδρύσει τοΰ Κυρίλλου Ε' άνανειοθέν υπό τού σουλτάτου Όσμάν Γ' τό 1754 εχει 
έκδοθή ήδη δίς υπό Μ. Γεδεών, Βραχεία σημείωσις περί τών εκκλησιαστικών 
ημών δικαίων, έν ΚΠόλει 1909, σελ. 51-62. Τού αυτού, Επίσημα γράμματα 
τουρκικά, έν ΚΠόλει 1910, σελ. 76 -87. Γενικώτερον ειδήσεις περί Κυρίλλου Ε', 

χαρακτηρισμούς καί κρίσεις περί αύτοΰ εύρίσκομεν υπό Σέργιου Μ ακραίου, 

"Υπομνήματα εκκλησιαστικής ιστορίας, έν Κ. Ν. Σ ά θ α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, 

τόμ. Γ', έν Βενετία 1872, σελ. 203 κεξ. Ά θ. Κ ο μ ν η ν ο ϋ - 'Υ ψ η λ ά ν τ ο υ, Τά 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετ*; Κ®' 24 
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εις τάς ταραχάς πού προεκάλεσαν α! ετεροδιδασκαλίαι τού μοναχού Αυξεντίου, 

ή περί αναβαπτισμού άπόφασις και ή συνεπείς* τούτου άντίδρασις της λατι¬ 

νικής προπαγάνδας. Τούτων ένεκα καί δχι διά τάς περί οικονομικής έπιβα- 

ρύνσεως της Εκκλησίας αιτιάσεις έπεβλήθη περιορισμός τού Κυρίλλου εις 
Χάλκην, όπου επί βραχύ έφησύχαζεν εν άδρα τής Εκκλησίας χορηγία καί 

πολλή τή τιμή και περιποιήσει Τ Ή δεύτερα πτώσις ύπήρξεν εις την πρα¬ 

γματικότητα αποτέλεσμα των μυστικών ενεργειών τών αρχιερέων, άπελαθέν- 

των έκ ΚΠόλεως υπό τού Κυρίλλου, έν μέρει δέ καί προσχηματικώς διά τό 

ζητημα τού αναβαπτισμού, πρωτοστατούντος τού πρφην Προϊλάβου Καλλι¬ 

νίκου, τού και διαδόχου του. Καθαιρεθείς δ Κύριλλος έξωρίσθη εις 

Κύπρον — εΐς Σινά κατ’ άλλους—, μετ’ ολίγους μήνας όμως επετράπη εις 

αυτόν ή μετάβασις εις "Αγιον “Όρος, δπου έφησύχαζεν εκτοτε εις την σκήτην 
τής Αγίας Άννης, έν άπόπτιρ θέσει κτίσας ίδια κελλία2. 

Έδώ διατριβών συνέταξε την 9ην Ιουλίου 1763 την διαθήκην αυτού8, 

μεθ δ άπεδημησεν εις ΚΠολιν διά προσωπικά του ζητήματα, ήτοι προς 

διευθέτησιν τού χρέους του καί διασκέδασιν τών κατ’ αυτού συκοφαντιών. 

Έξέφρασεν ό Κύριλλος διά τής διαθήκης του την επιθυμίαν νά ρυθμισθούν 

μετά την Άλωσιν, εν ΚΠόλει 1870, σελ. 362 κέξ. Γ. Βενδότη, Προσθήκη τής 
Έκκλ. Ιστορίας Μελετίου Αθηνών, τόμ. Δ', έν Βιέννη 1795, σελ. 87-88. Κ. 

Κούμα, Ίστορίαι τών ανθρωπίνων πράξεων, τόμ. Γ, έν Βιέννη 1831, σελ. 397 - 

399, τ. ΙΒ , σελ. 734. Μ. Γεδεών, Κυρίλλου Λαυριώτου πατριαρχικόν χρονικόν, 
« ’ Αθήναιον », τόμ. Τ' ( 1877 ), σελ. 45 - 46, στ. 980 κέξ. Σκαρλ. Βυζαντίου! 

Ή Κωνσταντινοΰπολις, τόμ. Β’, Άθήνησι 1862, σελ. 541 -542. Κ. Ν. Σάθα, Νεοελ¬ 

ληνική φιλολογία, έν Άθήναις 1868, σελ. 486-487. Σημειωτέα χάριν ένημερότητος 
είναι ή εργασία τοϋ μακαρίτου Ε ύ α γ. Σ α β ρ ά μ η, Ή πρώτη καθαίρεσις Κυρίλλου 
Ε , ΕΕΒΣ, τόμ. I ( 1933), σελ. 160 κέξ., ιδιαιτέρως δέ αξιόλογος ή τοΰ ΤΙιεοάοΓΟ 

Η. Ρκρ&άοροιιΐοε, δίαάίεε οηά ϋοοαηιεπίδ τεΐκίϊπ^ ίο Πιε ΜδΙοι-γ οί Πιε 
Οτεείί ΟΒιιγοΙι απά ρεορίε υπάετ ΤιιΗΗδΙι άοηιΐη&Ηοη, Βρυξέλλαι 1952, σσ. 

ΧΧΐν + 507 καί δη άπό σελ. 159 κέξ. ’Εκ τών ξένων έχθρικώς πρός τον Κύριλλον 
γράφει ό Β α γ ο η άε Τοίί, Μειηοίτεδ 3ιιγ 1θ3 Τιιτοδ εί Ιεδ Τ&γ13Γ€3, μέρ. I, 

σελ. 92 κέξ., τόμ. II, σελ. 13 κέξ. Ή σημειωθεϊσα ήδη εργασία τοϋ Γ. Κ α ρ β ε λ ά, 

Ό οικουμενικός πατριάρχης Κύριλλος Ε' ό έκ Δημητσάνης, έκδοτης Κ. Καρβελάς, 

Μυείίε^οπ, Μίεΐιί^οπ 1930, σσ. 39, δέν έχει έπισιημονικής έρεύνης χαρακτήρα. 

Δαψιλείς ειδήσεις περί τοΰ Κυρίλλου παρέχει ό Γεννάδιος Ά ρ α μ π α τ ζ ό- 

γλου, μητροπολίτης Ηλιουπόλεως καί Θείρων, Φωτίειος Βιβλιοθήκη, τόμ. Α'-Β', 

σποράδην, άντλών έκ γραπτών πηγών. Παραπομπαί είς τό έργον τούτο καί είς άλλας 
σχετικάς έργασίας γίνονται είς οικείους τόπους. 

1 Σάρδεων Γερμανού, ένθ’ άνωτ., σελ. 142, δπου καί ή σχετική βιβλιο¬ 
γραφία. 

2 Σερ γ ίου Μα κ ραίου, ένθ’ άνωτ., σελ. 227. Μ. Γεδεών, Πατρ. πίν., 
σελ. 644. Έ λ. Ταπεινού, ένθ' άνωτ., σελ. 95 κέξ. 

3 Αλεξάνδρου Ε. Λαυριώτου, Ανέκδοτα πατριαρχικά γράμματα έκ 
τών αρχείων τής ίεράς Μ. Λαύρας, * Έκκλ. Αλήθεια», τόμ. ΚΔ' ( 1904), σελ. 254- 
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τά εξής ζητήματα : α) Οϊ Άγιορεΐται ήθέτησαν ύπόσχεσίν των, μή καταβάλ- 

λοντες ούτε τό διάφορον ούτε τό κεφάλαιον τών 3 πουγγείων, κατατεθειμέ¬ 

νων εις τό κοινόν τού Αγίου ’Όρους- β) ζητείται νά γράψουν εΐς Καλύβην 

τής Άγ. ’Άννης νά λάβουν τά συνήθη κυριαρχικά 10 γρόσια' γ) έναντι τών 

όφειλομένων 300 γροσίων υπό τού Κυρίλλου, εξουσιοδοτείται δ οριζόμενος 

ώς εκτελεστής τής διαθήκης γέρο - Σάββας, εν περιπτώσει θανάτου τού Κυρίλ¬ 

λου, νά παραδώση την μεγάλην άσημένιαν κανδήλαν καί τάς πέντε μικράς, 

ίσης αξίας, καθώς καί νά πώληση οσα δέν είναι αναγκαία είς την Καλύβην, 

δίδων διά την ψυχήν τού Κυρί?-.λου 100 γρόσια εις την μονήν Μ. Λαύρας- δ ) 

άναφέρεται χρέος τού Χριστιανουπόλειος Δανιήλ έκ γροσίων 150 πρός τον 

Κύριλλον καί ορίζεται όπως, άν δέν σταλούν ύπ’ αυτού, νά δοθούν εκ τής 

περιουσίας εκείνου δπου οφείλονται- ε) ή έξ αίματος αδελφή του νά μή 

ζητήση καί νά μή λάβη τίποτ’ έξ όσιον εύρεθούν εΐς τήν Καλύβην, εν βάρει 

άφορισμού άλύτου- ς) παρέχει συγχώρησιν εΐς όσους τού έπταισαν καί αντι¬ 

στοίχους ζητεί καί αυτός έξ έκείνων πού παρεπίκρανε. 

’Ελθών ομοος εΐς ΚΠολιν τό 1763 δ Κύριλλος άνευ άδειας, επί πατριάρ- 

χου Σαμουήλ Α' τού άπό Δέρκων, καί κρυπτόμενος εΐς τον οίκον Μιχαήλ τού 

Ρακοβίτζα, εγένετο αφορμή ταραχών, διεκδικών ίσως έκ τρίτου τον οικουμε¬ 

νικόν θρόνον. "Ενεκα τούτου καθηρέθη πάλιν καί έξωρίσθη εΐς Σινα, οπό- 

θεν εΐς "Αγ. ’Όρος, όπου κατεκλείσθη εΐς πύργον τής Λαύρας. Δέον νά 

σημειωθή οτι προσπάθειαι επανόδου τού Κυρίλλου διά τρίτην φοράν εΐς τον 

πατριαρχικόν θρόνον δέν έπαυσαν, κατευθυνόμεναι υπό φίλων του καί πρός 

τήν πατριαρχικήν Σύνοδον καί τήν 'Υψηλήν Πύλην, αλλά δέν έφερον αποτέ¬ 

λεσμα. Εΐς τήν Σκήτην τής 'Αγίας ’Άννης έν τοσούτψ τό υπόλοιπον τού βίου 

ήρέμα διήνυε καί δέν ήρνεΐτο νά έξυπηρετή τήν Μ. Εκκλησίαν εΐς ένδεχο- 

μένας χρείας1. ΈκεΤ εύρεν αυτόν δ θάνατος τήν 27 Ιουλίου 1775 ώς άνα- 

φέρεται, μάλλον όμως ολίγα έτη βραδύτερον 2. 

1 Ουτω π.χ. άναφέρεται δτι ό Κύριλλος περιήλθε τάς μονάς τοΰ Άγιου "Ορους 
και άνέγνοισε τήν κατά τό έτος 1776 επί πατρ. Σωφρονίου Β' συνοδ. άπόφασιν κατά 
Κολυβάδων. Κ. Ν. Σάθα, Νεοελληνική Φιλολογία, έν Άθήναις 1868, σελ. 572. 

Ύπό τοϋ Β. Κ. Στεφανίδου, Εκκλησιαστική ιστορία, Άθήναι 1948, σελ. 661, 

άναφέρεται δτι ό Κύριλλος μετέσχε τό 1774 τής έν τή μονή Κουτλουμουσίου συγκλη- 

θείσης τοπικής Συνόδου, περί τοϋ ζητήματος τών κολυβάδων. 

2 Ή ημερομηνία ( Έ λ. Ταπεινού, ένθ’ άνωτ., σελ. 127. Ε. Σα βρόμη, 

ένθ' άνωτ., σελ. 177 ) ύποθέτομεν οτι στηρίζεται επί τής άναγεγραμμένης χρονολο¬ 

γίας 27 5Ιουλίου 1775 κάτωθεν τής είκόνος τοΰ Κυρίλλου, σωζομένης έν τή Σκήτη 
τής Άγ. ’Άννης καί έν τφ Οίκουμενικφ πατριαρχεία), όπόθεν ή ενταύθα παρατιθε- 

μένη είκιόν. Πιθανώς δμο>ς ή χρονολογία δέν αφορά είς τον θάνατον άλλ’ είς τήν 
ελαιογραφίαν. Τά άναφερόμενα οτι Κύριλλος ό Ε περιήρχετο είς Πελοπόννησον καί 
έπροπαγάνδιζεν υπέρ τής έπικειμένης έπαναστάσεως τοΰ 1770 δέν εύσταθοΰν. Τ. X. 
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Α! δύο μνημονεύεσαι καθαιρέσεις του Κυρίλλου Ε', ομοιότυποι σχε¬ 

δόν ως προς το περιεχόμενον, ή πρώτη επί πατριάρχου Καλλινίκου Δ' του 

απο Προϊλαβου, κατ’ Ιανουάριον 1757 \ ή δεύτερα επί Σαμουήλ Α' του 
Χατζερή,^ τό έτος 1763 2, δεν αποτελούν ιστορικά έγγραφα, άφ3 ών ν3 άρυσθή 

τις αξιόπιστους πληροφορίας. Ή πρώτη χαθαίρεσις ~ καί επ’ αυτής βασίζε¬ 

ται ή δεύτερα —φαίνεται βτι προέρχεται εκ τής πίκρας γραφίδος του πατριάρ- 

χου Καλλινίκου Δ' καί τούτου τό πάθος κατά του προκατόχου του απεικονί¬ 

ζει^ , δυναμένη νά χαρακτηρισθή είς τήν πραγματικότητα λίβελλος εξ «ύτών 

τούτων των εκτός πάσης εύπρεπείας εκφράσεων 4 καί τής ηθελημένης παρα- 

ποιήσεως των γεγονότων5, γνωστού ό'ντος οτι λόγφ τής εξάψεως τού όχλου 

Κανδηλώρου, Άρματωλισμός τής Πελοποννήσου, έν Άθήναις 1924 σελ. 57 - 60 
παραλαμβάνοντος παρά τοϋ Παπούλα. 

1 Ίκ?ίτην τ°° 29 χρφ· κώδικος τΠ5 Βιβλιοθήκης τής Βουλής (Σπ. Λάμ- 
«ρος, ΝΕ, Α', 1904, σελ. 493), αύτογράφου του ΚΠόλεως Καλλινίκου Δ', εχομεν 
εκοεδομενην υπό Ε. Σ α β ρ ά μ η, ΕΕΒΣ, Ι' ( 1933 ), σελ. 177 - 186. 

,ρ,. 2 Ι?ατρ· Κώδΐξ 320·νσελ· 31 -33 καί έν άντιγράφψ έν 102 χρφ. τής Ζαγοράς. 
Ελευθ. Χαπεινοϋ, ενθ’ ανωτ., σελ. 100 - 102. Μ. Γεδεών, 'Ετεροδιδασκα- 

, ΚΠ/λ80)ς μετά τΐ«ν "Αλω™> «Έκχλ. Αλήθεια », τόμ. Γ' 
1 ΐοο^ - ΐοοο ), σελ. 774 κες. 

Ο περί τοΰ ημιμαθούς καί φιλοδοξοτάτου τούτου πατριάρχου γράψας άοίδι- 

μος καθηγητής Κ. Δυοβουνιώτης καί ό Σαβράμης, μή άρνούμενοι “τό σφοδρόν κατά 
Κυρίλλου Ε πάθος Καλλινίκου τοϋ Δ', προσπαθούν ν* αποδώσουν τό περιεχόμενον τής 
καθαιρεσεως είς υπερβολικόν ζήλον τοΰ Καλλινίκου ύπέρ τής γαλήνης τής Εκκλη¬ 

σίας, σπαρασσομένης δήθεν έκ των περί αναβαπτισμού κηρυγμάτων. Δεν πρέπει νά 
μας διαφεύγχι όμως βτι Κύριλλος ό Ε', ορθοδοξότατος πατριάρχης, άγώνα ύπέρ τής 
ορθοδοξίας και κατα τής οργιαζούσης ξένης προπαγάνδας διεξήγεν άδιαλείπτως Κ I 

τΑυ·°^η^ίώτΖν' Καλλίνικο* Γ' πατριάρχης ΚΠόλεως, «Ιερός Σύνδεσμος*, έτ.’ 

* Φ 254> σελ* 9-12 (ή ^ελεϊΤ1 εί5 συνεχείας καί αύτοτελώς, έν Άθήναις 
1915). Ε. Σαβραμη, ένθ’ άνωτ., σελ. 171, 174. Έ λ. Ταπεινού, ένθ’ άνωτ. 

σελ. 100. *Υπο τού^Γενναδίου *Αραμπατξόγλου, Α', 119-120, όμολογεΐ- 

ται απεριφράστως δτι ό Καλλίνικος έμπαθώς πως περί τοΰ αντιπάλου του έγραψε 
και οτι παρ’ αύτοΰ άντλεϊ καί όΒενδότης. 

, * 0δτω« αναγράφεται οτι ό κακό - Κύριλλος λύκου τε ώμοφάγον δίκην σπαράξας 

και ϋνσας και άπολέαας το λογικόν τον Χρίστον ποίμνιον βιαίως καί παρανόμως είοω- 

ϋιοϋεις και μιανας ταΐς μιαραΐς και παρανόμοις αντοΰ κακονργίαις τήν αμίαντον και 

αμωμητον του Χρίστου Εκκλησίαν... ώρμηται όποια τις ϋεήλατος λε7]λασία τής Πελο¬ 

πόννησον... Αιχμάλωτον καί έωνημένον άνδράποδον, &ητενον αίσχρώς καί άγενώς τή 

νδροφορια. παρα τοΐς ώνηοαμενοις... Ταραξίας καί τολμητίας αναίσχυντος... επίοοκος 

πατριάρχης ληστρικώς άρπάσας, τής Εκκλησίας διώκτης καί πολέμιος... ανγκροτήαας 

στρατόν εξ εντελέστατοιν καί ούτιδανων άνδραρίων τον ανρφετώδους όχλου ήϋροισμένων 

νέων αφρόνων, εύκα&έκτων ταϊς όρμαΐς ύπό μέϋης, ώς υπό μαινάδας τίνος έκβεβαχευ- 

μενών 'Ο αλιτήριος, ώς τολμητίας, αύ&άδης καί έωσφορικον τύφον πεπληρωμένος... 

_ κατ« σειράν μετά στόμφου καί γλωσσικών άκροβασιων άναφέρεται δτι 
καλώς και δικαίως δ Κύριλλος ύπήρξεν αιχμάλωτος νόμω πολέμου (τό 1715 κατά τήν 
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εκακοποιήθη δ Καλλίνικος τήν έπομένην τής εκλογής του ώς πατριάρχου καί 

έκινδύνευσε (17 3Ιαν. 1757 ), τούτο δ’ άπεδόθη είς τον Κύριλλον, καίτοι καί 

αυτός συνελήφθη καί παρ’ ολίγον νά κρεμασθή *. 

Επειδή οί σύγχρονοι καί μεταγενέστεροι τού Κυρίλλου συγγραφείς καί 

χρονογράφοι ή ύπερβολικώς ύπέρ αυτού εκφράζονται ή σφοδρώς κατακρίνουν 

αυτόν, ή καλυτέρα πηγή διά τήν ιστορικήν τοποθέτησιν τού άνδρός είναι αυτό 

τούτο τό έργον του καί τό εργον τούτο είναι ανάγκη νά συνοψισθή ενταύθα. 

’Από τής πρώτης αύτοΰ πατριαρχίας δ Κύριλ?,ος, ρέκτης καί δραστήριος ηγέ¬ 

της2, άποδεικνύεται έχων συνείδησιν των μεγάλων του ευθυνών, διότι αντι¬ 

μετωπίζει δύο σοβαρώτατα θέματα τής Μ. Εκκλησίας, χρονίζοντα πάντοτε 

καί άποτελούντα ανέκαθεν καί μονίμως βασικόν έμπόδιον είς τήν αποστολήν 

τού μεγάλου θεσμού τοΰ έθνους, τοΰ οικουμενικού πατριαρχείου. Είναι ταύτα 

α) ή συγκέντρωσή αρχιερέων είς ΚΠολιν καί δ φατριασμός των περισσοτέ¬ 

ρων εξ αυτών, πού διαρκώς κατεσκεύαζον άλλαξοπατριαρχίας καί β ) τά οικο¬ 

νομικά τής Μ. Εκκλησίας. Δεν κατέστη δυνατόν βεβαίως τά μεγάλα αυτά 

προβλήματα δριστιχώς νά λύση δ Κύριλλος, μέ τήν παρεμβληθεΐσαν ά’λλως τε 

άντίδρασιν, άλλ’ είναι άξιος θαυμασμού, σήμερον μάλιστα κρινόμενος, διότι 

τά έθεσε καί μετά σθένους τά αντιμετώπισε. Καί όχι μόνον αυτά. 

άνακατάληψιν τής Πελοποννήσου υπό των Τούρκων;), δΓ δ μετήχθη είς ΚΠολιν. 

Ακολούθως έξαγορασθείς άπεπέμφθη είς "Αγιον "Ορος, πρός καθαρισμόν καί διόρ- 

θωσιν των απαίδευτων ηθών του, άδοκίμως δμιος συμπεριφερθείς απόβλητος έγένετο 
καί άπή?.θεν εις Πάτμον, ένθα όμιλήσας χρόνον τινά τφ διδασκάλφ Μακαρίφ έπε- 

ι ζήτησε τό ιερόν σχήμα άλλ’ έγινεν άντι?.ηπτός όποιος τις ήτο τήν έσω διάθεσιν ύπό 
τοϋ διδασκάλου, άρνηθέντος τούτο. Τελικώς ίιπεχώρησεν ό Μακάριος υπό τον δρον 
νά μένη μονίμως μοναχός. Άλλ’ έκεϊνος χειροτονηθείς έφθασεν είς ΚΠολιν, άρπά¬ 

σας μετ’ ού πολύ τήν μητρόπολιν Μελενίκου, δπου έκινδύνευσε νά φονευθή διά τάς 
παρανομίας του καί διά νυκτός έσώθη είς ΚΠολιν. Ενταύθα έπωφθαλμία τον οικου¬ 

μενικόν θρόνον, έπετιμήθη δέ ύπό Νεοφύτου Τ' καί έν τούτοις επί Παϊσίου Β' ήρπασε 
τήν μητρόπολιν Νικομήδειας, χηρεύουσαν λόγφ εξορίας τοΰ άρχιερέως αυτής καί διά 
τούτο παρ’ ούδενός σώφρονος των άλλων αρχιερέων διεκδικουμένην. Περαιτέρω έγινε 
πατριάρχης, ύπεστήριξε τον Αυξέντιον κλπ. Φανερόν είναι δτι πάντα ταΰτα δεν άντα- 

ποκρίνονται είς τά πράγματα. 

, 1Ά. Κομνηνοΰ-Ύψηλάντου, ένθ* άνωτ., σελ. 373 - 374. Ε. Σ α β ρ ά μ η, 
ένθ’ άνωτ., σελ. 170. 

2 Ύπό τοΰ οικουμενικού πατριάρχου Βασιλείου Γεωργιάδου, Έκκλη- 

. σιαστικά πάρεργα.,., « Έκκλ. Αλήθεια», τόμ. Γ' ( 1882- 1883 ), σελ. 601 κέξ., 618 

κέξ. παρέχονται σαφείς χαρακτηρισμοί περί τοΰ άνδρός. Έκτων νεωτέρων ερευνητών 
δικαίας κρίσεις εύρίσκομεν βάσει εγγράφων ύπό τοΰ Γενναδίου Άραμπατζό- 

γ λ ο υ, Φωιίειος Βιβλιοθήκη, τόμ. Α', σελ. 16 κέξ. (παραπομπαί περαιτέρω είς τούς 
οικείους τόπους). Άλλ* ήκριβωμέναι είναι πάντοτε καί τοΰ ’Ελ. Ταπεινού, ένθ’ 

άνωτ., σελ. 26-27, αί ειδήσεις καί δίκαιαι αί κρίσεις. Ή καλλίστη δμιος πραγμα¬ 

τεία τοΰ Θεοδ. Παπαδοπούλου, είς ήν παραπέμπομεν συχνάκις περαιτέρω, είναι αλη¬ 

θής άποκάλυψις τής προσωπικότητος τοΰ άνδρός. 
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Κατ’ άμφοτέρας τάς πατριαρχίας αύτού ό Κύριλλος διέλυσε τούς εν 

ΚΠόλει ενδημούντας αρχιερείς, τό πρώτον κατ’ Ιανουάριον 1751 διά τίμιας 

διαταγής και τό δεύτερον ομοίως τό 1755 1. Ή αποπομπή όμως των αρχιε¬ 

ρέων, πού άλλως τε δεν είναι φαινόμενον μόνον τής πατριαρχίας Κυρίλλου 

Ε , δεν σημαίνει δικτατορικην διοικησιν, διότι εξ εγγράφων πηγών μαριυ· 

ρεΐται οτι τουλάχιστον μέχρι τού 1753 ό Κύριλλος συνταγματικώς διορκει την 
Εκκλησίαν 2. 

Προς άνακούφισιν τού πατριαρχείου εκ τών χρεών ήδη από τού 1749 

είσηγήΟη ό Κύριλλος την ενέργειαν εράνου μεταξύ τού εκκλησιαστικού τάγμα¬ 

τος, τού πολιτικού και αρχοντικού συστήματος και τού λοιπού ορθοδόξου 

πληρώματος. Εζητεΐτο εις τό σχετικόν πατριαρχικόν γράμμα, πλήν τής 

ριφθείσης εις τάς επαρχίας ζητείας, νά εκτελεσθούν εις τον πατριαρχικόν ναόν 

τεσσαρακονταλείτουργα, δπου και νά μνημονευθούν τά ονόματα τών προα- 

πελθοντων, ε'τι δέ κληρικοί νά περιέλθουν εις αγιασμόν τάς οικίας καί τά 

ρουφέτια, διά νά έπιτύχη ή προσπάθεια συνάξεως ελεημοσύνης3. Έκ τής 

ενεργείας ταύτης μαρτυρεΐται καί ή ευσέβεια τού πατριάρχου, εις τον λόγον 

δέ τούτον ώφείλετο ίσως και ή δημοτικότης αυτού, εκδηλωθεΐσα βραδύτερον 

εντονως. Επανερχόμενος ο Κύριλλος καί κατά την β' πατριαρχίαν του επί 

τού ίδιου θέματος, επεχείρησε ν’ άπαλλάξη τον πατριάρχην αυτής τής φρον- 

τίδος, ϊν’ άφοσιώνεται εις τό πνευματικόν του έργον, καί συνέστησε διά 

πατρ. πραξεως κατα Σεπτέμβριον 1755 μεικτήν οικονομικήν επιτροπήν δια- 

χειρίσεως, άποτελεσθεΐσαν από τρεις μητροπολίτας (Ήρακλείας, Νικομή¬ 

δειας, Κρητης), από τρεις όφφικιούχους τής Μ. Εκκλησίας καί άλλως σημαί- 

νΑ, ? ° μ ν η ν 0 ΰ ' ’Υ ψ η λ ά ν τ 0 υ> ενθ,' άνωτ., σελ· 372. 408. Έλ. Ταπει¬ 
νού, εν θ’ άνωτ., σελ. 95. Γεν. Ά ρ α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ, ένθ’ άνωτ., σελ. 16-17, 
24 - 26. 

Αυτόθι, σελ. 17-18 καί ύποσ. 30, 123, 149- 151, όπου ειδήσεις έξ εγγράφων 
επί της πρώτης πατριαρχίας Κυρίλλου Ε', περί τής προς αυτόν άφοσιαισεως τών 
αρχιερέων. * Εν τοσοΰτφ ούδείς ήμπορεΐ ν’ άρνηθή ότι ό λόγος τοϋ Κυρίλλου ϊσχνεν εις 
τας βασιλικός άκοάς, κατά την Σιλβέστρου Αντιόχειας έκφρασιν (αυτόθι, Β', 57, 178). 

3 Μ. Δ. X (α μ ο υ δ ο π ο ύ λ ο υ), ένθ’ άνωτ., € Έκκλ. ’Αλήθ. », τόμ. Α' (1880 - 

1881), σελ. 118-119. Πρβλ. ’Ελ. Ταπεινού, ένθ' άνωτ., σελ. 87. Γενικώτερον 
περί τής υπό Κυρίλλου Ε' συστάσεως οικονομικής επιτροπής έξ ανθρώπων οόχί άνω- 

τέρας κοινωνικής τάξεως ικανά άναφέρονται υπό Γεν. Άραμπατζόγλου, ένθ’ 

ανο>τ., τ. Α , σελ. 18 κέξ., 118 - 120, 123, 149 - 151, όπου καί έγγραφον πατριαρχικόν, 
συμμετοχή τού Αντιόχειας Σιλβέστρου είς τήν συγκροτηθεΐσαν σύνοδον, προς άντι- 

μετώπισιν τού φλέγοντος θέματος τής οικονομικής έξαρθρώσεως. Πόσον ξωηρώς 
ανησυχεί τον Κύριλλον τό γεγονός οτι εύρε καταβεβαρημένην την Αγίαν τον Χρίστον 

Μεγάλην Εκκλησίαν άπο χρέη βαρύτατα καταφαίνεται από τήν προς τόν Αντιόχειας 
Σίλβεστρον επιστολήν αύτού άπό 25 Όκτ. 1748, παρακαλών εκείνον νά έπευ- 

χηθή αυτφ είς τό νά δυνηθή νά οίκονομήση καί κυβέρνηση τήν Εκκλησίαν (αυτόθι, 
Β', 60, 168 ). Πρβλ. καί τό υπό Τΐι. Ραραάοροιιΐοδ, ένθ’ άνωτ., σελ. 200 - 201. 

Ό πατριάρχης ΚΠόλεως Κύριλλος Ε' ό Καράκαλλος 

νοντας “Ελληνας (Μ. Ποστέλνικον Κ. Καρατζάν, Μ. Σκευοφύλακα Α?^. 

Σούτσον καί πρ. Μ. Σπαθάριον Γεωργάκην) καί δέκα άλλα μέλη, λαμβανό- 

μένα άπό τάς συντεχνίας τής ΚΠόλεως *. Πολλά ήκούσθησαν περί τού χαρα- 

κτήρος τής διορισθείσης Επιτροπής ταύτης2, εν δμως δεν ετονίσθη οτι επι¬ 

θυμία ζωηρά καί σκοπός τού πατριάρχου ήτο νά επιτευχθή ή οικονομική 

άνασυγκρότησις τής Μ. Εκκλησίας καί οτι προς τόν σκοπόν τούτον εκρινεν 

δτι τού ήτο πολύτιμος ή συμπαράστασις καί συνεργασία τού λαού υπό οίαν- 

δήποτε μορφήν. · α 
Είς τό κεφάλαιον τών επιτυχιών Κυρίλλου τού Ε ανήκει η ιδρυσις των 

νοσοκομείων ΚΠόλεως καί Άδριανουπόλεως 3, τού μέν τελευταίου τό 1752 

δαπάνη Δημ. Ιωσήφ, τού Άργυροκαστρίτου, τού δέ τής ΚΠόλεως τό 1753 

δαπάνη τής συντεχνίας τών μπακάληδων. Τούτων ή σημασία είναι προφανής. 

Τό πνευματικόν εργον τού Κυρίλλου Ε', πέραν τών εκκλησιαστικών 

αύτού πράξεων καί αποφάσεων, επιστέφεται μέ τά υπέρ τών σχολείων μέτρα4 

καί τήν ϊδρυσιν τής περιφήμου Άθωνιάδος σχολής. Αύτη το πρώτον ιδρυθη, 

επί ύλομανούντος λόφου πλησίον τής μονής Βατοπεδίου, διά φροντιδος Μελε¬ 

τίου Βατοπεδηνού, «λλ’ υπό τού Κυρίλλου ύπεστηοίχθη ποικιλοτρόπως, ύλι- 

κώς καί ηθικώς, μάλιστα διά τής τοποθετήσεως ως διδασκάλου τού σοφού 

Ευγενίου τού Βουλγάρεως ή σχολή άνήχθη είς περιωπήν. Τά κατ αυτήν 

ερρύθμισεν δ Κύριλλος δι’ αλλεπαλλήλων πατριαρχικών γραμμάτων5. Άτύ· 

χημα ύπήρξεν δτι μέ τήν άποχώρησιν τού Βουλγάρεως εκ τής Άθωνιάδος 

μετά πενταετή σχολαρχίαν ή σχολή εξέπεσε, διά τήν έκπτωσιν δέ δεν ύπηρ- 

ξεν άμοιρος ευθυνών καί δ Κύριλλος, εφησυχάζων τότε είς Άγιον ’Όρος6. 

ι ^ Μ 3 ηδ ΐ, Βαγοοπιπι οοηδϊΐίοπιαι ηονπ εί 3ηιρ1Ϊ53ίιη3 οοΐΐεοΐΐο, τόμ· 

XXXVIII, Παρίσιοι 1907, σελ. 633 -640. 
2 Βλ. πρό πάντων Τ Ε. Ρ π ρ 3 ά ο ρ ο ιι 1 ο 5, ένθ’ άνωτ., σελ. 200-201. 

3 Ευγενίου (= Μ. Γεδεών), Ζωοδόχος Πηγή, έν ’Αθήναις 1886, σελ. 

140. Μ. Γεδεών, Πατρ. πίν., σελ. 647. ΤΕ. Ρ3Ρ3άοροιιΙθ5, ένθ’ άνωτ., 

σελ. 190. ’Ελ. Ταπεινού, ένθ’ άνωτ., σελ. 87. 
4 Ύπό τού οίκ. πατριάρχου Βασιλείου Γεωργιάδου, Εκκλησιαστικά 

πάρεργα..., « Έκκλ. Αλήθεια», τόμ. Γ' ( 1882- 1883), σελ. 618, δ Κύριλλος χαρα¬ 

κτηρίζεται ώς μικρός παιδείας μέτοχος, άλλα φίλος αύτής. ’Αναμφίβολον θεωρείται 
υπό τών ερευνητών οτι είς ενεργείας τού Κυρίλλου ώφείλετο η επανίδρυσή της σχο¬ 

λής Δημητσάνης. Τ. Κανδη λώρου, Δημητσάνα, σελ. 24. Τ ο ΰ α ύ τ ο υ, Γορτυ- 

νία, σελ. 149. Γ. Καρβελά, ένθ’ άνωτ., σελ. 26, ύποσ., σελ. υ0, υποσ. 1. Ν. Α. 

Βέη Τά < “Ανθη νοητά» τού Κιονσταντίνου - Καισαρίου Δαπόντε καί τά μοναστή¬ 

ρι τής Πελοπόννησου, < Νέα Εστία», τόμ. ΛΒ' (1942), τ. Χριστουγέννων 373, 

σελ 16β ύποσ. 4. Γνωστού όντος όμως ότι ή σχολή Δημητσάνης Ιδρυθη το 1764, 

ότε ό Κύριλλος στιγμάς δύσκολους ώς πρώην ΚΠόλεως διήρχετο πιεζόμενος ύποπτων 
δανειστών, δεν ήτο δυνατόν νά προσφέρη προς την γενέτειραν υπηρεσίαν τινα ουτος. 

5 Βλ. περαιτέροι τόν πίνακα τών συνοδ. πράξεων τού Κυρίλλου. ^ _ 

3 Τά περί της άποχωρήσεως Εύγενίου τού Βουλγάρεως πληροφορούμεθα απο 



376 Τάσου *Αθ·. Γριτσοπούλου 

Των §χβΐ διατριβών του αξιον σημειώσεως γεγονός είναι ή στενή γνωριμία 

,ετα του Καισαρίου Δαιτόντε, υπό τού δποίου ττοΜ τα χ«1ά γρ^ντα" 

υπέρ του σχολαζοντος πατριάρχου, προσφωνουμένου διό στίχων 66 τού Και- 

7ΐΤν!? τ0.μ0ν ™ν "νι*δ°Ιων 'ονων του, γνωστόν ίπό τόν τίτλον 
η ψα· Εχ της προτασσόμενης τοϋ πολυστίχου ποιήματος τοΰ Δαπόντε 

προσφωνησεως καταφαίνεται πόσον ό μοναχός Καισάριος Ιξετίμα τόν πρ 
πατριάρχην, μεθ ου δι οίχειότητος στενής συνεδεθη, τόσης ώστε νά τοϋ 

αφιέρωση τα Ανϋτ, Νοψά>. Έχδοθέν έμμετρον απόσπασμα ,ών Λίο,τών 

ΑνΜων, συντεθεν περί το τέλος Νοεμβρίου 1768, αφορά εις τήν αχολάζου- 

πλευράς αΰισϋ Ιχ τής γνωαιής ^πθίο„·α£ Ιου, τής (χ - , 

27ΖΓ "α"°,βά°ζν- ΧαταχωρκΛείσης εις τόν ί*· άρ.Ο 
«84, 350 χρφ. κώδικα της μονής Διονυσίου ·Αγ. Όρους (2* Λάμποου 

™ βΖ^ΖΓΖ/Ζ 

ναό, Βι„νραφιχή συλλογή Ή,-,ε',ΧΓΓογΓν, ίν'Τβήνοϊς 1958 αελ^Ο ό 

πλευράς Κυρίλλου χαί ■Αίτιόν δέν γνωρίζουν άχρ^ΓΧ'^υς ^'ςΐ^ 

■=■* -=.:=;^Η: 

« διό τήν σχολήν Χαί 

ΐ^άΐΖΤΆ’**· " Χ^)· * 

τίς Κόρφον 1°υ ' ”** Χαίίι“Τ · ^ 6 »* τπς 

... Εδώ ο Κύριλλος είναι δ πατριάρχης 

πριν Κωνσταντινουπόλεως, τίμιος Ιεράρχης. 

Εις τούτον αφιέρωσα εν από τά βιβλία,' 

τα Ανϋη μου τα. Νοητά, άν&ονοη τη χαρδίρ.... 

Εχδοσις Γαβριήλ Σοφοκλέους, σελ 112 Τ? ηι τ « χ , , , 

3? ν„ί ΛΤ Λ ’« ε , „ . ’ σεΛ· ^ΧΧΧ· Η αφιερωσις έγινε την 15 Αύν, 1768 
αΑ· χαι Λ· Λ· Βεην, ενθ' ανωτ., σελ. 17. 

"Ο πατριάρχης ΚΠόλεως Κύριλλος Ε’ ό Καράκαλλος 377 

σαν Άθωνιάδα σχολήν, διά τήν έπανίδρυσιν τής οποίας δ μοναχός Γαβριήλ 

ό Βατοπεδηνός εκινεΐτο έκ νέου απευθυνόμενος προς τούς πραγματευτάς προ 

πάντων, λαμβάνων συστατικά γράμματα. 

από πατριαρχικά πρόσωπα τιμημένα 

και μάλιστ’ από τέσσαρα, πράγμα τη άλη&εία 

και ένδοξον και σπάνιον, μια Σύνοδος τελεία..., 

από τε τόν κυρ - Κύριλλον, τόν εναρέτως £ώντα, 

τόν Σεραφείμ, τόν δμοιον και εις τές Κάρες όντα, 

άπό τε τόν κυρ - Σαμουήλ προ ημερών ελ&όντα... 1 

Συναφώς τό ενδιαφέρον τού Κυρίλλου εξεδηλώθη υπέρ τής μεταγραφής 

τής βυζαντινής μουσικής δΓ άπλουστέρων μουσικών χαρακτήρων, χρήσιμο- 

ποιηθέντος προς τούτο τού προσφιλεστάτου τφ Κυρίλλφ καπικεχαγιά τού 

πατριαρχείου καί πριοτοψάλτου Ίωάννου Τραπεζουντίου, μαθηταί τού δποίου 

και συνεχισταί τής εργασίας του υπήρξαν οί ασφαλώς επί των ήμερων τού 

Κυρίλλου Ε# άσχοληθέντες επί τού θέματος όμοχώριοί του Πελοποννήσιοι 

μουσικοδιδάσκαλοι Πέτρος δ λαμπαδάριος καί Ιάκωβος δ πρωτοψάλτης2. 

Πάντα ταύτα αποτελούν σαφή ένδειξιν δτι Κύριλλος δ Ε' ζωηρώς ενδιεφέ- 

ρετο διά τήν εσωτερικήν ζωήν τής Εκκλησίας καί ήγάπα τήν πρόοδον, άνευ 

δμως άπομακρύνσεως άπό τήν πνευματικήν παράδοσιν τού έθνους. Αί τελευ¬ 

ταίοι αύται απόψεις επαληθεύονται προ πάντων άπό τό μέγα θέμα τού άνα- 

βαπτισμού, μέ τό οποίον επί τής εποχής αυτού δημιουργηθέν στενότατα 

1 Τό απόσπασμα έξεδόθη υπό τοϋ Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 

ΤεχΙε £Γεο65ΐί ρήνίΐοπτε 1π Ιείοππ Κοπιππεαδαπ, έν Ευά. Ηαπηαζβΐίΐ, 

ϋοοηιηεηΐε ρπνϊΙθ3Γ6 Ια Ιδίοπδ Κοπι&πίΙοΓ, τόμ. ΙΓ', Βουκουρέστι 1909, σελ. 316, 

στ. 256 κέξ. Άποδεικνύεται καί έκ τιον στίχων τούτων δτι έξηκαλούθει ό Κύριλλος 
νά ένδιαφέρεται υπέρ τής σχολής, ή ΐδρυσις τής οποίας ό Δαπόντες λέγει οτι συνε- 

τελέσθη : 
άδεία τε και συνδρομή ύ-ερμη τοΰ κυρ - Κυρίλλου 

τοϋ παναγιωτάτου τε και πλήρους ϋείου ζήλου... 

(αΰτόΟ-ι, σελ. 311, στ. 23-24). Δύναται νά προστεθή ενταύθα δτι ό Δαπόντες εξίσου 
φιλικώς συνεδέετο καί μέ τόν σχολάζοντα εις Ζαγοράν Καλλίνικον Δ', προς τόν όποιον 
γράφων (28 Ίουλ. 1768) έξεδήλωνε τήν χαράν του δΓ έπικειμένην έπίσκεψιν τοϋ 
*Αγ. νΟρους καί συνάντησίν του μέ τούς άλλους σχολάζοντας πατριάρχας. Γ. Δ έ¬ 

λη γιάννη, Καισαρίου Δαπόντε έπιστολαί προς τόν πατριάρχην Καλλίνικον Γ', 

« Θεολογία », τόμ. ΙΔ' ( 1936 ), σελ. 71 καί τόμ. ΙΕ' ( 1937), σελ. 156, δπου εις άλλην 
επιστολήν (7 Μαΐου 1772 ) δ Καισάριος γράφει προς τόν Καλλίνικον δτι τούς ασπα¬ 

σμούς του προς τόν Κύριλλον δεν τούς είπε, διότι ό τελευταίος είναι τώρα χρόνος 

κοντά όπου είναι έγκλειστος εις τήν Λαύραν ώς μακράν και γέροντας και δεν υπάγω. 

2 Βλ. Τάσου Άθ. Γριτσοπούλου, Μητροπολίτης Άμυκλών καί Τριπο- 

λιτζάς Δανιήλ ΠαναΥίωιόπουλος, « Θεολογία *, τομ. Λ (1959 ), σε?». 240 - 241 και 
ύποσ. 1, δπου ή σχετική επί τοΰ θέματος βιβλιογραφία. 
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συνδέεται το ονομάσου. "Ενεκα τούτου είναι ανάγκη νά συνοψισθή τό δλον 

τούτο ζητημα ενταύθα από της γενέσεως αυτού μέχρι της επί Κυρίλλου Ε' 

εξελίξεις και δή εν σχέσει προς την άσκουμένην εντατικήν προπαγάνδαν τής 
Δυτικής Εκκλησίας εις βάρος τής ορθοδοξίας. 

Ένφ ή Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία εκέρδιζεν έδαφος πολύ ε!ς τήν περιο¬ 

χήν τής Συρίας καί εσαλεύετο ή καθιερωμένη ορθόδοξος τάξις εις τό κλίμα 

τού πατριαρχείου Αντιόχειας, ό Άντιοχείας Σίλβεστρος άντιτασσόμενος εμπό* 

νως κατά τής προπαγάνδας, Ιδίως μεταξύ των χριστιανών τής επισκοπής 

Χαλεπίου, είχε συμπαραστάτην άνεπιφύλακτον τον ΚΠόλεως Κύριλλον τόν 

Ε , διά παντός τρόπου ενισχυτήν των προσπαθειών του1. Μία άκόμα από- 

δειξις τής προασπίσεως τής όρθοδόξου Εκκλησίας ύπό τού Κυρίλλου εκ τών 

επιρροών τής ξένης προπαγάνδας είναι ή γνωστή από τού 1749 πατρ. πραξις 

αύτού απευθυνόμενη προς τούς χριστιανούς τών νήσων Σίφνου καί Μυκόνου 

και διαλαμβάνουσα περί τών σχέσεων Ανατολικών καί Δυτικών Εκκλησιών8. 

Αναντιρρητον είναι οτι ο Κύριλλος δυσαρέστως έβλεπε καί επολέμει τάς προ¬ 

σηλυτιστικός ενεργείας τού πάπα, ύπό τάς όποιας εκρύπτοντο πολιτικοί σκο¬ 

ποί, μαλιστα δέ τήν περί τά ιερά Προσκυνήματα ενεργόν άνάμειξιν τών Δυτι¬ 

κών.^ Επομένως Φυσικόν ήτο, δταν κατά τά τέλη, τής πρώτης του πατριαρ- 

χιας εσημειωθη ή λεγομένη Αύξεντιανή ετεροδιδασκαλία, περί αναβαπτισμού 

των εξ αιρέσεων καί σχισμάτων προσερχομένων εις τήν ορθοδοξίαν, νά μή 

ανακόψη τήν έκτασιν αύτής παρά τφ λαφ. Ούτως 0 γνωστός μοναχός Αυξέν¬ 

τιος ανενόχλητος πέριξ τής Νικομήδειας συνήγειρε τά πλήθη, συντελούσης δέ 

καί τής προκληθείσης άντιδράσεως τών ρωμαιοκαθολικών τό μέν εφανάτιζε 

τα πληθη καί έτάρασσε τήν Εκκλησίαν3, τό δέ συνήργει εϊς περαιτέρω άνω- 

, 1 Διαφοιτιστικά είναι τά πατριαρχικά γράμματα του Κυρίλλου Ε' έν ετει 1750 

περί της εκλογής Χαλεπίου Σωφρονίου. Κ α λ. Δελικάνη, Πατρ. έγγραφα! 

σελ' 187 Τςς ΐ’ Ο°'«?ρ|3ολ' ™ °χόλια ύπό Ύίι· Ρ α Ρ 3 <* ° ρ ο α 1 οε, 
σε.. 187-188. Επίσης βλ. λίαν επί τοϋ θέματος ενδιαφέρουσας ειδήσεις εις εκδι- 

δομενην αλληλογραφίαν Σιλβέστρου - Κυρίλλου καί δή έπιστολήν του άποσταλέντος 
ως ε,αρχου του πατριαρχείου ΚΠόλεως Σαντορίνης Διονυσίου προς τον Κύριλλον Ε' 

( Ιουλ. 1750 ), καθώς καί του Παϊασίου Νικηφόρου (15 Ίουλ. 1750) κλπ. ύπό 

1 εννα διού Αραμπα τξόγλου, Φωτ. Βιβλιοθ., τόμ.Β', σελ. 58 κέξ., 168 κέξ. 

’ ε εμ,ν’ Πατρ- Πίν., σελ. 642-643 καί αποσπάσματα ύπό τοΰ α ύ- 
του, < Εκκλ. =Αλήθ. >, τόμ. Ι' (1890- 1891 ), σελ. 140. Τρ. Εύαγγελίδου «Η 
νησος^Σεριφος και αί περί αυτήν νησίδες, έν Έρμουπόλει 1909, σελ. 95. 

δ . ° ^ρΐ ΤΟυ ^έματος τοΰ αναβαπτισμού κατά τούς χρόνους τούτους βλ. Μ. Γ ε- 

ι ^;ϊ:Γλίαΐ έν ’Εκκλησί<? τών κ«τω χρόνων, « Έκκλ. Άλήθ.», 
τομ.Θ( 1888-1889 ), σελ. 259 κέξ. Τοΰ αύτοϋ, Έτεροδιδασκαλίαι έν τή Έκ-κλη^ 

σια ΚΠόλεως μετά τήν αλωσιν, αυτόθι, τόμ. Γ' (1882 - 1883), σελ. 718 κέξ-, 784 κέξ. 

ω β °δυ * η μ 0π 0 ύ λ ο υ> Βανοπεδηνοϋ, Έπιστολιμαία διατριβή πεοί του έν 
τη Βατοπεδηνή Βιβλιοθήκη ύπ* άριθ. 588 χρφ., < Αλήθεια », τόμ. Α' (1880 - 1881), 
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μαλίας, προς τάς οποίας μοιραίως άνεμείχθη καί Κύριλλος δ Ε', ολόκληρος 

ή πατριαρχική Σύνοδος, οί ξένοι διπλωμαται και ή τουρκική εξουσία. Επι- 

στεύθη μέν δτι ό Αυξέντιος ύπήρξεν δργανον Κυρίλλου τού Ε', εξωσθέντος 

έν τφ μεταξύ λόγφ τών εν Κύπρφ ανωμαλιών, βέβαιον είναι όμως οτι ό 

Αυξέντιος έπηρεάσθη από τούς αγώνας τού πατριάρχου κατά τών παπιστών, 

δχι όμως καί ή πολιτική τού Κυρίλλου από τήν διδασκαλίαν τού Αυξεντίου1. 

Ή δημιουργηθεΐσα κατάστασις περί τό θέμα τού αναβαπτισμού ενετάθη 

κατά τά έτη 1755- 1756, συμμετείχε δέ εις τόν αναληφθέντα αγώνα κυριώ- 

τατα δ θρησκεύων λαός, ένφ οί εγγράμματοι, οί λόγιοι καί δ ανώτερος κλή¬ 

ρος δεν έδωκαν σημασίαν ιδιαιτέραν, οι συνοδικοί αρχιερείς μαλιστα προ 

τών γεγονότων μεμονωμένως κατά τού αναβαπτισμού και κατα τής γνώμης 

τού πατριάρχου εκινήθησαν, συγκροτήσαντες άνευ αυτού σύνοδον, μή συνελ- 

θούσαν εις τό πατριαρχεΐον άλλ’ εις την οικίαν τού Κυζικου Ανανιου τή 28 

"Απριλίου 1755. ’Έργον τής συνόδου ταύτης ήτο ν’ άποδοκιμάση τό άνωνΰ- 

μως ύπό Ευστρατίου Άργέντη τού Χίου εκδοθέν πολύκροτον β.βλίον Ραντι- 

σμον στηλήτευσις2 καί ν’ άποφασίση κατα τού αναβαπτισμού8. II αποφασις 

τών αρχιερέων έλήφθη ερήμην τού πατριάρχου. 

Ό Κύριλλος Ε' εύρέθη προ φοβερού διλήμματος, εκαλείτο δέ νά έκλέξη 

θέσιν μεταξύ τής εμμονής εις τάς πεποιθήσεις του ή τής αποδοχής τής ληφθεί- 

σης άποφάσεως. Ή πρώτη θέσις, πλήν τού ότι εξεφραζε συνεπή γραμμήν ενός 

πατριάρχου, πού έπαξίως έφερε τόν τίτλον τού πνευματικού ηγέτου τού έθνους, 

σελ. 223 κέξ. Έλ. Ταπεινού, ’Εκκλ. ιστορία τής επαρχίας Μελενίκου, «Έκκλ. 

5 Αλήθ.», τόμ. ΙΒ' (1892 - 1893), σελ. 87 κέξ. Τ 1ι. Ρ&ρπάοροαίοε, ένθ' άνωτ., 

σελ. 192 κέξ. 
1 Αυτόθι, σελ. 188. Πλατΰτερον περί τοϋ Αυξεντίου, σελ. 203-216. 
2 Βιβλίο* καλούμενο* Ρ ΑΣΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΛΗΤΕΥΣΙΣ, εν φ περιέχει* κεφα¬ 

λαίων άριδμός δγδοήκοντα ενός, ών ϊκαστον ταϊς άκτιαι τής γραφής ως Ιστόν αράχνης 

φαίνεται διαλνον ραντισμάτων τό σκότος, τότε μεν πρώτον τνποις ίξεδόϋη, δτε ό οικου¬ 

μενικός έκοσμεΐτο δρόνος παρα τον παναγιωτάτον κυρίου κυρίου Κυρίλλου, δι άναλω- 

μάτων τών ευσεβών... σωτηρίφ ετει ,αψνς' (= 1756). Τοΰ βιβλίου υπάρχει β τρί¬ 

γλωσσος έκδοσις, διά δαπάνης τής μονής Κόκκου, δι* επιστασίας Σεραφείμ του Πισ- 

σιδείου, έν Λιψία 1758, 4°ν. Βλ. έπι. Ιβ?Γίΐηό, Βΐό1ίοβΓ3ρΐ3Ϊε ΗβΠέηίφίβ... 

XVIII 5., τόμ. Α', Παρίσιοι 1918, σελ. 455-456, άριθ. 482, 510. Α. Παπαδο- 

πούλου-Βρετοΰ, Νεοελληνική φιλολογία, τόμ. Α’. Άθήναι 1854, σελ. 75, 79, 

άριθ. 209, 219. Λ 
3 Τό σχετικόν γράμμα έξεδόθη πολλάκις. Βλ. *Αλεξ. Λαυριωτη, Περί τοΰ 

κατά τήν ΙΗ' έκατ. ζητήματος τοΰ αναβαπτισμού, « ’Εκκλ. Αλήθεια», τομ. Κ 
(1900), σελ. 421- 423. ]. Μαηδΐ, δαοτοπιιη εί οοπδΐΗοηιιη ηονα θί απιρ1ί5δΐπι& 

οοΐΐεοίίο, τόμ. XXXVIII, Παρίσιοι 1906, στ. 609-618. Μ. Κω νσ τ α ν τ ι ν ί δ ο υ, 

Έγγραφα περί άναβαπτισμοϋ τών Δυτικών, « Έκκλ. Φάρος», τόμ. Ζ (1911), σελ. 

229 -235. ΤΙι. Ρ&ρπάοροιιΐοδ, ένθ’ άνωτ., σελ. 449 -455, καί σελ. 193-194 

εκκαθάρισες τών περί έκδόσεως καί χρονολογίας τοΰ συνοδικού τουτου ορού. 
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ΧαΓ^χΧί ^ανο^Γ^ί^;;5 ξένη5 “"““«Ο” *ρ°™Υ«νδ«? 

νιχοί πληρώματος. Είχε δηλ. ύττέο .<,’’Τθ9η,,α ιοΒ *βι°««- 
αποψιν του αναβαπτισμού ουσία™- ' μμ=0νη Του πα^ιαρχου είς την 
σίας καθ’ δλον. Άλλ3 εινεν ή στάσιΓ^ εζυπ/ηρετ^σεω? ™ίς Έκκλη- 

νες, ιήν ρήξτν αύτοϊ πρός ιούς συνεογά!*™ π“Ιβ1“0χΟυ *α! σ,»ίεΙον 
φευχτον. Εις αμφοτέοας τά- πρη -°Υ « ΙΟυ’ ’ιαιασΙαοαν άιμχώς άναπό- 
διά ιόν Κύριλλον Διότι 3ν ® Γ6*5 °,πα'ίι«ΡΖ"·άς θρόνος Ιπλονίζετο 

ιόν αναβαπτισμόν, ή μείωσις τοίΤ^ ^ "7 > “βχΐερεΐζ «««δίκαζε 
«ώσίς του άναπόφευχτος ΙΙαν τΰς7σΙρ°υ ?“ ** *° ,^πολόν.σνος χαί ή 
λαού, αν δέ διαφωνών Ιχώρε! είς τί,ν έπΓν™ -* ."Τ ΐί>? ιο5 
εχχαθαρίσεως τής χαταστάσει,,Γ 4 « ί ,^ν Ιων “"«Ψεων του διά τής 
άπό την παντοδυναμίαν ιών ή ’ "°ν η @βαδΐ0ν πΓ“σί? Του ΰ« έκηρχετο 
αυτό χαθ’ |«υτό * ΙκινΜ^^ ****” »1 * ^μ« 

Βλυοε το ζήτημα χ«ί ήρωιχως μετ’ ού πολύ §πεσε. ^ Φί"ίμβ* π°ΐών’ 

φασεως των όρχιβρέωνο^ λη<ρΜσης απο- 

αύτου τόν Ιούνιον του 1755, δτ5 άπελΰθπ δϊ™'° Κυ°ι*λθδ_ τήν δπάντησιν 
δεχομένοις τά παπικό, μυστήρια1 Λι’ ’ ~ !Υ°μεν0ς ανα^ε^πσμός τοΐς 

,Χ'Ζίΐ,*£5Π5 
να τό ΰπογράψη, (5λλ3 ότι ήρνήθη ουτο ^ίτ ^απτισματ°ζ και εβιαζον αυτόν 

- χαί προετίμησε μέ ^ 
*ου ν αντίδραση, δι’ δ χαί άώουττρ ' ,0 και αυτής τής ζωής 

ματίζαιν τρις αύτό χαί όσους ηδελον τΤδεΧ ” γβ“μμ"’ “ν“θε· 

δΤχδ? * πβώιη ** 
δόξου λαού, πού είχεν ΙρεδΤη ΖΖ"ίΊΖ ΊΓ του όρθο- 

βεβλημένον όμως ήτο νΓδΙη^ΓΖ^- Γ *' Έ- 
τον ή άνθισταμένη πατριαρχική Σύνοδοί °™τ*1α°™' 0ντως' «φου πρώ- 

-***■* '··."ί ΐ - ί2“£ 

περιούσιος λαός του θεού κΙΓτό^σΟ^οΓίεΤ' ^ ΧείμΓ?' Τ0ΰ «ν«&εμαπσμο0 δ 
ανιεφώνουν όμοφώνως κράξοντες άνάΑε ρατευμ«ι που «πετελουν τό άγιον έθνος, 

7 πθλλ&ν ύδάτων’ ηχούντο» ΙαΤ ^ ^ ™°ϋσα 
τή εκδόσει του άναΘ-έματος Τ Η Ρ η η / %Τ γραφην> ως επισημειοΰται έν 

^ · ^3Ρ3<3ορο«Ιο8, ενθ' άνωτ., σελ. 194, 443. 
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^Αλεξάνδρειάς Ματθαίου και 'Ιεροσολΰμων Παρθενίου ο περίφημος "Ορος 
της *Αγίας τον Χρίστου 3Εκκλησίας, σνσταίνων μεν τό δεόΰεν δο&έν άγιον 

βάπτισμα, καταπτύων δε τά άλλως γενόμενα των αιρετικών βαπτίσματα *. 

Ή σημασία του πατριαρχικού τούτου θεσπίσματος είναι μεγίστη διά την 

Εκκλησίαν καί την ορθοδοξίαν γενικώτερον, ισχύει δ’ εκτοτε ή διάταξις αυτή 

μέχρι σήμερον 2. Ό Κύριλλος εύρεν εις τό ζήτημα τούτο εν τω προσώπφ του 

δεινού θεολόγου Ευστρατίου Άργέντη ενα άξιόλογον απολογητήν τής πεποι- 

θήσεώς του, γράψαντα αξιοπρόσεκτους διατριβάς επί τού θέματος, τόσον από 

άπόψεως δογματικής όσον καί πρός διαφωτισμόν τού κοινού καί προφύλαξίν 

του από την ξένην προπαγάνδαν3. Αί εκδόσεις αύται καί άλλαι ΰπ’ άλλων 4 

κατά τό πλεΐστον προσφωνούνται εις τόν Κύριλλον Ε'. 

1 Ή πρώτη έκδοσις τοϋ “Ορου εγινε διά τοΰ βιβλίου Ραντισμον οτηλήτευσις 
(περί των λοιπών εκδόσεων βλ. κατωτέρω τόν πίνακα, άριθ. 50). Εις τόν ύττ’ άριθ. 

298 ίεροσολυμιτικόν κώδικα έχει καταχωρισθή ( φ. 1 -19 ) πράξις τοπικής συνόδου 
έν ΚΠόλει 1756, πού κατέχρινε τό λατινικόν βάπτισμα και έδογμάτισεν δτι δεί άνα- 

βαπτίζεσΟαι τούς έκ λατίνων προσερχομένους εΐς την ορθόδοξον καθολικήν Εκκλη¬ 

σίαν. Την πράξιν υπογράφουν Ιδιοχείρους οί πατριάρχαι ΚΠόλεως Κύριλλος καί Αλε¬ 

ξάνδρειάς Ματθαίος. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 'Ιεροσολ. Βιβλ., τόμ. 

Δ', σελ. 104 - 105, 269 -270. Τ5. Ρ&ραάοροιαίοδ, ένθ’ άνωτ., σελ. 409 - 410. 

2 X ρ. Άνδρούτσου, Συμβολική έξ έπόψεως ορθοδόξου, έκδ. β', έν Άθή> 

ναις 1930, σελ. 321. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Περί τοΰ βαφτίσμα¬ 

τος των ετεροδόξων, « Έκκλ. Φάρος *, τόμ. ΙΔ' (1917), σελ. 477, 6. 

3 Ουτω μνημονεύομεν ένταΰθα τά κυριώτερα σχετικά έργα : 1) ’Εγχειρίδιον ηερι 

βαπτίσμαζος, καλονμενον χειραγωγία πλανωμένων, σννιε&εν παρά τον Ιατροφιλοσόφου 

κυρίου Άργέντον, Χίον... ηδη δε τνποις έκδο&εν δι’ άδειας τον παναγιοπάτου οίκ. 

πατρ. κ.κ. Κυρίλλου, έν ΚΠόλει τω ,α-ψνς' σωτηρίφ ετει, μαρτίον α', 8°, σσ. 87+3. 

2) ’Άνϋνς ενσεβείας, ήτοι οννταγμάτιον περί Αναβαπτισμόν..., σνντε&έν παρά,.. Ευστρα¬ 

τίου Άργέντον..., εν ΚΠόλει, προτροπή τον... κυρίου Κυρίλλου... το δεύτερον..., 

έν Λιψίφ τής Σαξωνίας 1757, 8°, σσ. 90. 3 } Συνταγμάτων κατά τοϋ παπιστικον καϋαρ- 

τηρίον πυρός, Ά&ήναι 1839, 32, σσ. ις'+17·ό4 ( έκ χρφ. ίεροσολυμιτικοΰ). Βλ. Ε). 

ΕβΕΓπηά, Β.Η. XVIII 5., Α', άριθμ. 485, 499, 559. ΤΗ. Ρ&ρ&άοροιιΐοε, 

ένθ’ άνωτ., σελ. 410 κέξ., δπου καί ή συναφής φιλολογία διά μακροτέρων. 

4 Πρώτον μνημονευτέον τό Βιβλιάριον κατά Λατίνον, εχον όνομα εγκύκλιος επι¬ 

στολή γραφείσα παρά τοϋ σοφωτάτον κυρίου Ευγενίου [Βονλγάρεως], διδασκάλου τής ήδη 

συγκροτη&είσης έν τφ άγιωνύμφ δρει σχολής..., τνποις έκδοϋ·εΐσα επί τον παναγιωτάτου 

οίκ. πατρ. ...Κυρίλλου, πρός δν καί προσφωνεϊται, έν ΚΠόλει... αψνς'. Ε. Ηε- 

£Γειηά, ένθ’· άνωτ., άριθ. 479. Έν φ. 2 δημοσιεύεται έπιστολή «τφ παναγιω- 

χάτφ οίκουμενικφ πατριάρχη, ημών δέ αόθέντη καί δεσπότη κυρίφ κυρίφ Κυρίλλφ, 

τήν οφείλομενην έδαφιαίαν, μεθ’ όσης εύλαβείας προσκύνησιν », ύπογραφομένη υπό 
τοΰ ίερομονάχου Χριστοφόρου. Έκ δευτέρου δέον νά σημειωθή τό βιβλίον Νείλος 

Χρναορρόας, ήτοι όμιλίαι τον έν άγίοις πατρός ημών 1 Ιωάνναν τον Χρυσοστόμου... σνλ- 

λεχδεΐσαι... και άφιερωίλεΐοαι τώ παναγιωτατιρ.,. Κνριλλω... το μ. Α , 'Ενεχιησι 1750, 

παρά ’ Λντιονίω τφ Βόριολι. Ε· Α, αριθ. 395. Μ. Γ ε δ ε ω ν, « Εκπλ. 

Άλήθ. », Γ' ( 1882 - 1883), σελ. 778, σημ. 6- Περί άλλων σχετικών μελετημάτων επί 
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'° δε"“5 «νηπολ,τευΜς τόν Κόρτίΐον δ,άδοχος δ’ αύτού γενόμενοτ 

ίνίΧ% V Μ° Π0ο^«9ου, άποσυρθε'ις βραδότερον εις τήν ιδιαιτέραν 
του πατρίδα Ζαγοράν χαϊ ατιΖοπΧοχών, Ισχα,ψε μειά πεί<ηι^ ιόν™ 

τ χον του ιδι« δια το ζήτημα τού αναβαπτισμού >, χαίτοι ό ΐδιοα δέν έτόλ- 

να α:^'°'“Οθθν διά συνοδικού τινο? τόμου, παρά τά δσα είΓτήν 

?Αν ίδ°ν“βηρΤ “1 ΙΟΐ “μαΙ°5 *“Γ’ ™Ιοΐ “ι «·» 
, μ ; ■ ,Α ον Κυ9ι?Αον εδικαιωσεν ή Ιστορία της ορθοδόξου Έκκλη- 

νΤν’Γ9; 8Τ-μ7? ΐ6ν δναβα*"°<*· ^ ««ο» Ζ ονν - 
νων ου τον «χάχ,σαν δ.ά τήν διάλυσ.ν τής Συνόδου χα'ι τήν σθεναρόν στά- 

πρ0ς 10 ενε6®εν ζητημα. Τής όμάδος ιών χατά Κυρίλλου άντιδρών- 
Ζ Υνα,μα; Κφράζε, χαί ιό ίπ. Ισχ(ίιων ΛΜν Ρίς πΙ°ΙΖ 

Ζί ΖοΖΓ0 I - °,ν Ζαν00παβάκτ^ « °Ί11 Λ^ν,ίο, καί Κν,ίλλον 2> αχολονΰων αίηων ανάγραπζο; 6„ χρ(ρ ^ ^ 

οΙδΓΓρ,^^ ' Τ“ΪΙα §μως 0ύδ<5λ“5 μεΐώ™« * «>* 

ί- * <·— «· 

τοΰ αναβαπτισμοί) καί κατά Λατίνων βλ. παρά Τΐι Ρ * η3^ηΛ,, 

σελ* 393 κεξ· μετά σχολίων καί αναγραφής καί τΰς πΡίά Α,’5:'? ° ^ ^ ^ ανωτ'’ 

-■ -- -*»·ϊ=Τ2 

σ.αστιχάΥΓάρ°ρυγ„Β άνϊκδοτός “ίΙ'Γλή"το^^’κΠόλί” ΚαλΖ^Τ’ 
Αλήθεια» τόμ. Γ' ( 1882- 1883) πρΙ αοη « > 5 Καλλίνικου Γ, « Εκκλ. 

_ , , \ οα ΐοοο), σελ. 620, ως προς τό πολύστινον ( 34β« · \ 

σατιρικόν ποίημα τοΰ Καλλινίκου Γ' κατά Κυρίλλου Ε' (χοφ 588 Λ Χ°-ΐ) 
Βατοπεθιου ) όρΟώς κρίνεται η πρόάεσις καί ή , *ρφ,88 Βιβλιοθήκης μονής 
δτι δηλ. τό ποίημα διακοίνεται ΊΤΐΓ™ Ά ίκανόττ15 Καλλινίκου Δ', 

θειαν τοΰ άλλως άκομψου ποιητοϋ. ’ΑντΓθέτ^ΓκαΤ ΓεοολΤ™ ύπερβαίν0υσαν έμπά' 

νίκου, πολέμιος δέ τοΰ Κυρίλλου Ε' ό Μ γΤ« ' 4°*^ υπερ το° Καλλι' 

κτηρίζει δοκιμώτατον στιχουργόν ( ι ) τόν ΚαλλΤ/’ Τ-’ 648'649 ’ χαρσ* 

«ιχροχόλων σχολίων δέ °*εΛ— »> 

3 ί' 2 α β ρ α μ η’ ενθ> “νωτ·> °ελ. 182, στ. 20 κέξ. 

; Ρ»ρ&άοροιι1ο3, ενθ’ άνωτ., σελ. 275-364 στίνοι 3170 ι 0^ 

Χε?· σημειω?ι5 επί τοΰ έκδιδομένου στιχουργήματος, σελ 265Ρ? ’ σ " . 
του χρφ. και της προελεΰσεως «δτου. 'Ο άνώνυμος συνθέτης καίτΐ ΙΖΓΊ 
θεται κατά του Κυρίλλου, Αυξεντίου καί τηΰ ν,Ι “ί σφοδρως διατί- 

Φει έν λεπτομερεία τά λαβόντα χΖν Ι ΖΖΐΤ^ ^ 

λάβους ιαμβικούς. Εύκόλως αντιλαμβάνεται τις δτι 6 στ^ν^1°^επη ,κ“ι σηΖου5 Ιδσυλ- 
σότερον νά αεταδώση τόν φα’-ατ-σιι-ν τ·ι ? ’ · ^οπλοκος ενδιαφερεται περισ¬ 

σή φα,«τοσμ.ν ιου παρα να πληροφορήση τόν άναγνώστην. 
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1. Όκτ. 1748, σιγίλλιον συστατικόν προς ιερομόναχον και διδάσκαλον 

Αθανάσιον, υπέρ ελέους τής έν Πάτμφ μονής, πιεζομένης υπό ένδειας. 

ΜΠεΙοδίοίι-ΜΰΙΙβΓ, Αοία 61 άίρΙοπίΕΐα..., τόμ. <Γ', νίηάοΐιοηαο 

1890, σελ. 339-340. 

2. 1748, κανον. διάταξις διαλυσεως γάμου λόγφ μανίας του ετέρου των 

συζύγων και ρυθμίσεως των περιουσιακών ζητημάτων. Μ. Γεδεών, Κα¬ 

νονικά! διατάξεις, τόμ. Α', έν ΚΠόλει 1888, σελ. 245-251. I. Μαπεί, 

δαοΓοπιπι οοπδίΐΐοπιηι ηονα οί απιρίίεδίπιο. οοΐΐοοίίο, τομ. XXXVIII, 

Παρίσιοι 1907, σ. 539-546. Βλ. άνάλυσιν τής διατάξεως έν σχέσει προς τάς 

νεαράς των αύτοκρατόρων τοΰ Βυζαντίου υπο ΤΙιεοάοτε Η. Ρμρ&άο- 

ρ ο ιι Ιο 5, δ1;ικΙΪ05 μηά ΌοοαιηεηΙδ..., σελ. 184-186. 

3. Δεκ. 1748, πατρ. έπιβεβαιωτήριον περί τής μονής Προυσοΰ. Κ. 

Αμάν του, Μονή Προυσοΰ, « Ελληνικά», Τ' (1933), σ. 242 - 244. Ντα- 

βαρίνου-Τσαπέρα, Ιστορία μονής Προυσοΰ, σ. 106-107. 

4. Φεβρ. 1749, πατρ. πραξις ενώσεως μετά τής μητροπόλεως Χρισπανου- 

πόλεως τής πατρ. έξαρχίας Τριπολιτζάς μετά των παρ αυτή δυο τζιφλικιων 

και τριών μοναστηρίων. Κώδ. Ε' πατρ. ΚΠολεως, φ. 90. Μ. I εδεων, 

Πατρ. Πίν., σ. 643. ΤΕ. ΡαραάοροαΙοΒ, σ. 186, III (αναγραφή). 

5. 9Απρίλ. 1749, συνοδ. εγκύκλιον γράμμα, συνιστών τόν περιοδεύοντα 

πατριάρχην Ιεροσολύμων Παρθένιον εις συλλογήν ελεών υπερ Π. Τάφου. 

Χρφ. 2 ίεροσολυμιτικόν. Ά. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, Ίεροσολ. 

Βιβλιοθήκη, τ. Δ', έν Πετρουπόλει 1899, σελ. 7. 

6. 27 Μαΐου 1749, σιγίλλιον μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Τήνου. Δ. Α. 

Ζακυθηνός, «Ελληνικά», Γ' (1930), σ. 425-427. Αναγραφή υπό 

Περ. Γ. Ζερλέντου, 'Ιστορικαι έρευναι περί τής εκκλησίας των νήσων, 

τόμ. Α', εν Έρμουπόλει 1913-22, σελ. 118-119. ΤΗ. Ραραάοροιι- 

1 ο 5, σελ. 186, X, α. 
7. Μάϊος 1749, σιγίλλιον μονής Ταξιαρχών επισκοπής Κερνίτζης. 5Ανα- 

φέρεται εις σιγίλλιον Σωφρονίου Β (Δεκ. 1775). Σ π. Π. Λάμπρου, Σι- 

γίλιον τοΰ πατρ. Σωφρονίου..., « Ν. Ελλην. », τομ. Τ ( 1909), σελ. 290. 

^Αναγραφή και υπό Μ. Γ εδεων, Π- Πιν., σελ. 643. ΤΗ. Ραραάο- 

ρ ο ιι Ιο 3, 186, VI. Άντίγραφον τοΰ σιγιλλίου παρά τή μονή. Λ. Πολίτη, 

'Η μονή Ταξιαρχών Αίγιου, « Ελληνικά», ΙΑ (1939), σελ. 76, πρβλ. 

σελ. 88. 

8. ’Ιούν. 1749, σιγίλλιον μονής Θεοτόκου Άμπελακιωτίσσης Δωρίδος. 

Δ. Α. Ζακυθηνός, «Ελληνικά», Γ', 428-432. Αναγραφή υπό Μ. 

Γεδεών, Πατρ. Πίν., σελ. 643 και δ!ς έξ εκατέρου υπό ΤΗ. Ρ&ρ3.άο- 

ρ ο ιι Ιο 3, σελ. 186, VII και σελ. 187, X, Η. 

9. 1749, πατρ. πραξις περ! των σχέσεων τών Ανατολικής και Δυτικής 

Εκκλησιών, προς τούς ορθοδόξους Σίφνου κα! Μυκόνου. Μ. Γεδεών, 
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Πατρ Πίν. σελ. β42·δ43 ((5ναγρ.) καί τοΰ α ν τ ο ΰ, « Έχκλ. ’Αλήθ. » 

τομ. I (1891-92), σελ. 140 (απόσπασμα). “Αναγρ. και υπό ΤΗ. Ρμρα- 
θοροαίοδ, σελ. 186. ρ 

10. 1749, πατρ εγκόχλιος περί συνδρομής του πενομένου πατριαρχικού 

^\αΐί0υ.&0πού1ον)· “ν 0πΕΘ1να. 
νωγη, «: Ε»Δ. ΑΑηΛ.». τομ. Α' (1880-81), αεί. 118-119 (περίληψή). 

Μ Γεδεων, Π. Πίν., αεί. 643. ΤΙ. Ρμρ μ<ϊο ρο α 1 οβ, σελ. 187 
(αναγρ. ). ’ 

„ ο!* Ιαν·_1750' πατ0· *0°&5 παραχωρησεως τφ μητροπολίτη Χαλδείας 
του Ποντου των χωρίων Γαρασάρεως. Μ. Γε δεώ ν, Πατρ. Πίν-, σελ. 648 

(περιηψις)^ Π α π α δ')ό π ο υ λ ο ς-Κ ε ρ α μ ε ύ ς. « Βγζ. ΖθίΐδοΗπΙΙ», 

’ , * *9^4 ^ σελ' 388' Τ **· Ρ ^ ραά ορ ο ιι 1 ο δ, σελ. 186, IV (αναγρ,). 

- ,ρ'ί>ε0ρ· ?750; πατρ· «Λ* χυροΰσα τάς συμφωνίας των μητροπολι- 
των Εφέσου και Σμύρνης,, περϊ Αμοιβαίας ανταλλαγής των χωρίων Μενεμένης 

*αΐ Ταΐ“ζ Τ' ^ 2μύρντ)ξ *α1 ™ν Μοσχονησίων πρός τόν Έφέ- 

ΐΤ, ;^Λ^ 643 (περίλ^>· ΤΗ. Ρ&ραάοροιι- 
I ο 8, σελ. 186, V ( αναγρ. ). 

13. Φεβρ. 1750, συνοδ. γράμμα περί μονής Λειμώνας Λέσβου. Α. Πα· 

παδοπουλου-Κεραμέως, Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, τόμ. Α', Ιν 
ΚΠόλει 1884-86, σελ. 175β (αναγραφή). 

βίμ^Αΐ^'αΤπδΓ6, συνΧω0,,η,<0ν νί(ίμμ“ ** μ°ν“™ 

15. Μ6ϊος 1750 σιγίλλιον περί ,ής παρά τχί μονή Βαιοπεδίου ίδρυβεί- 
σης ΑΦων,αδος σχολής. Π«ρ. Κώδ. Α’, σελ. 101: Ιωακείμ Φοροποό- 

Αομ, έγγραφα πατρ. αρχειοφυλακείου, « Έχκλ. ’Αλήθ. », τόμ Κ'(1900) 
αεί. 395-398. Καί. Δ.λ,.χίνη. Πα,ρ. |'νγ0„φ«, Ιμ. Α', ^ΐί 
ληψις). ]. Μ.η,ι. τόμ. XXXVIII, σελ. 547-548, Σα,φρ. Εύστρα- 

τιαδης, « Ελλην,χό», Γ' (1930), σελ. 57, αρ. 49. Ε. Σα@ραμηε 
ΕΕΒΣ, τόμ. I (1933), σελ. 175. ΤΙ. Ρ 3ρα όο ρ ο α Ιοβ, σελ. 190 
(άναγρ.). 

- ΤΤ16·Λυν· 1Ι50’ παΤρ* πρδ'1ς κυροΐσα τά σταυροπηγιακά δίκαια της μο¬ 
νής Προδρομου εν Βερροίςι. Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Π. Πίν., σελ. 643 ΤΗ Ραομ- 
αοροιιΐοδ, σελ. 187, VIII (αναγρ.). 

V/ 17^°’ γρ“μμα περ1 2κλ°νης του τέως Πτολεμαΐδος Σωφρονίου ως μη- 
τροπολιτουΧαλεπίου κλπ. Καλ. Δελιχά νη, Πατρ. έγγραφα, τόμ. Β', σελ. 

σχολίων" ^ Ραρ*άορθϋ1θ5’ σελ· 187-188 άναγραφήν μετά 

18. 1750, πατρ. γράμμα πρός τό ορθόδοξον πλήρωμα τής Ιπισκοπής 

Λαλεπιου του κλίματος του πατριαρχείου “Αντιόχειας, περί τής εκλογής Ιπι- 

σκοπου Σωφρονίου. Καλ. Δελικάνη, Τά έν τοΐς χώδιξι..., σελ. 196 κΐξ. 

11-4-1960 
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“Αναγραφή και ιστορική συσχέτισις τοΰ γράμματος Τ Η. Ραραάοροιιΐοδ, 

σελ. 187- 188. 

19. 1752, σιγίλιον περί τής μονής *Αγ. Νικολάου Γαλατάκη. Δ. Σ. *Α λ- 

βανάκη, “Ιερά μονή Γαλατάκη, εν “Αθήναις 1906, σελ. 47-48. 

20. “Αχρον. πατρ. επιστολή πρός τόν Ευρίπου Παΐσιον, περί μή ενοχλή- 

Είκών Κυρίλλου Ε' έκ τής τοιχογραφίας τής έν Άγίφ 

“Ορει σκήτης Αγίας Άννης (Μ. Γεδεων, Ιστορία 
των τοΰ Χριστού πενήτων, έν Άθήναις 1939, σελ. 142), 

σεως του μοναστηριού Γαλατάκη, περί ου άπελυθη σιγίλλιον. Αυτόθι, σελ. 

52-53. 

21. 1752, σιγίλλιον περί του εν Καλαμαρίςι (τοΰ Θερμαϊκού κόλπου) 

μετοχιού τοΰ 'Αγ. Νικολάου, άνήκοντος εις τήν ρωσικήν έν 'Αγ. ’Όρει μονήν 

Παντελεήμονος. Αςία ρτμοδΘΓίϊπι ΟΓαεοα Κοδδία ϊπ πιοπίο ΑΐΗοδ ιποηα- 

δίοτΐι, Κίεβον 1873, σελ. 222-223. (Έπανόρθωσις υπογραφών σιγιλλίου 

υπό Τ. Ρείχί, έν Μα,Πδί, τόμ. XXXVIII, σελ. 557). “Αναγραφή υπό Μ. 

Γ εδ εώ ν, Π. Πίν., σελ. 645. ΤΗ. Ραραάοροιιΐοδ, σελ. 189, I. 

22. Μάρτ. 1753, σιγίλλιον περί τής μονής 'Αγ. Τριάδος τής έν Όλΰμπφ. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ©' 25 
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Μ. Γεδεών, Π Πίν., σελ. 646. Τΐι. ΡμραάοροαΙοδ, σελ. 189, ΙΙΙ& 

(άναγρ.). 

23. Άπρίλ. 1753, σιγίλλιον υποταγής τή μητροπόλει Κρήτης τής μονής 

Γκουβερνέτου. Μ. Γεδεών, Π. Πίν., σελ, 646. ΤΗ. Ραάοροιιΐοδ σελ. 
189, ΙΙΙε (άναγρ.). 

24. Άπριλ. 1753, σιγίλλιον μονής Ζωοδ. Πηγής εις έρημον νήσον Πιπέρι 

των Β. Σποραδών. Σ π. Π. Λάμπρου, Δύο πατριαρχικά σιγίλλια ανέκδοτα, 

«Ν. Ελλην.», τομ. ΙΒ' (1915), σελ. 354-357. Αναγραφή Μ. Γεδεών, 

Π. Πίν., σελ. 646. ΤΗ. Ραραάοροαίοδ, σελ. 189, ΙΙΙΗ. Τό σιγίλλιον 
άπόκειται εις Γενικά Αρχεία του Κράτους. 

25. Τούλ. 1753, σιγίλλιον περί ευταξίας έν τή σκήτη Άγ. ’Άννης εν Άγ. 

’Όρει. Αναγραφή υπό V. Εαη^ΐοίδ, Το ηιοηΐ ΑΐΗοδ ο! 565 ιηοηαδίιό- 

Γ65, Παρίσιοι 1867, σελ. 71. Μ. Γεδεών, II. Πίν., σελ. 646. Εύλ. Ι(ου- 

ρίλα, Ό κατάλογος των αθωνικών εγγράφων του Ούσπένσκη, ΕΕΒΣ, τόμ. 

Η' (1931), σελ. 76, άρ. 232. ΤΗ. Ραραάοροιιΐοδ, σελ. 189, Ι1Ϊ6. 

26. Τούλ. 1753 πατρ. γράμμα προς μοναχούς Άγ. ’Όρους περί αποπομ¬ 

πής νέων αγενειών, πλήν των φοιτώντων εις τό σχολεΐον μονής Βατοπεδίου. 

Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί εφημερίδες, έν Άθήναις [ 1938 ], σελ. 302 - 308. 

Γ ε ρ. Σ μ υ ρ ν ά κ η, Τό "Αγιον "Ορος, σελ. 142 ε. 

27. 7 Τουλ. 1753, σιγίλλιον περί τής Άθωνιάδος σχολής καί διορισμού 

Ευγενίου τού Βουλγάρεως. Γερ. Σμυρνάκη, Τό "Αγιον "Ορος, σελ. 143- 

148 (άποσπασματικώς). Βραχείας ειδήσεις μεταγράφει καί ό Μ. Γεδεών, 

Δύο μνεΐαι υπέρ Ευγενίου τού Βουλγάρεως, « Έκκλ. Αλήθεια », τόμ. ΚΔ' 
(1904), σελ. 74. 

28. Νοέμ. 1753, σιγίλλιον περί τής πλησίον Άργυροκάστρου εκκλησίας 

των Ταξιαρχών. Π. Π ου λ ί τσ α, Σύνοψις τού κιόδικος τής επισκοπής Δρυϊ- 

νουπόλεως καί Άργυροκάστρου,«Ήπειρ. Χρονικά», τ. Ε'(1930),σ. 95 (περίλ.). 

29. Νοέμ. 1753, συστατικόν ελεημοσύνης τής μονής Βροντά Σάμου διά 

τού ηγουμένου Σεραφείμ. Ε. Σταματιάδου, Σαμιακά, Δ' 288-289. 

30. 2 Δεκ. 1753, Πατρ. επιστολή προς μοναχόν Νεκτάριον, περί τής 

μονής Ευαγγελίστριας Πατρών. "Απόκειται εις μονήν Όμπλού. Άναγρ. υπό 

Λ. Πολίτη, « Πελοποννησιακά» Α' ( 1956), σελ. 251. 

31. 1753, σιγίλλιον περί τής σταυροπηγ, μονής Μεταμορφώσεως κατά 

τήν χώραν Τρίκερι παρά τήν νήσον Άλατά. Μ. Γεδεών, Π. Πίν- σελ. 646. 

ΤΗ. ΡίΐραάοροηΙοδ, σελ. 189, ΙΙΙί (άναγρ.). 

32. 1753, σιγίλλιον παραχωρήσεοις τής έν Πριγκίπω μονής τού Χριστού 

υπό τήν έποπτείαν καί διοίκησιν τών μπεξηρζήδων ( μικροεμπόρων ). Μ. Γε¬ 

δεών, Γράμματα πατριαρχικά περί τής Μ. τού Γ. σχολής, έν ΚΠόλει 1903, 

σελ. 58-59· Τού αυτού, Π. Πιν., σελ. 646. ΤΗ. Ρμραάοροιιΐοδ, 

σελ. 189, ΙΙΙά ( άναγρ.). 

33. 7 Φεβρ. 1754 γράμμα έπικυρωτικόν δωρεάς χατζή-Φωτίου προς τό 

σχολεΐον Άχρίδος. Καλ. Δελικάνη, Πατρ. έγγρ. τόμ. Γ', σ. 881 (περίλ.). 

34. Φεβρ. 1754, άφιερωτήριον υπό Χατζή - Φωτίου Ευσταθίου, μπακάλη, 

25 γροσίων έτησίως υπέρ τού ελλην. σχολείου Αγ. Ορους. Καλ. Δελικάνη, 

Πατρ. έγγραφα, Α' 11 (περίληψις). 

35. Μάρτ. 1754, πατρ. πράξις συνιστώσα τήν αρχιεπισκοπήν Ζαρνάτας 

καί Άκόβων, ής πρώτος αρχιεπίσκοπος Νεόφυτος Δεληγιάννης. Β. Α. Μυ- 

στακίδου, Τστορικαί ειδήσεις περί Κουρούτσεσμε, « Παρνασσός », τόμ. ΙΑ 

(1887-1888), σελ. 522 ύποσ. 2 (ειδήσεις έκ πατρ. κώδικος). Π. Γ. Ζερ- 

λέ ν τ ο υ, Τάξις ίεραρχική... Ή μητρόπολις Ζαρνάτας καί αί έν Μάνη επίσκο¬ 

ποί, έν Έρμουπόλει 1922, σελ. 11. Μ. Γεδεών, Π. Πίν., σελ. 646. Τ. 

Γριτσόπουλος, « Ελληνικά », ΙΓ' (1953 - 1954), σελ. 132. ΤΗ, Ρμρο- 

ά ο ρ ο ιι 1 ο 5, σελ. 189, ΙΙ& ( άναγρ.). 

36. Τούλ. 1754, σιγίλλιον περί τής έν Βατοπεδίφ Άγ. "Ορους σχολής. 

Σ. Εύστρατιάδης, « Ελληνικά » Γ' (1930 ), σελ. 57, άρ. 50 ( αναγραφή ). 

37. Τούλ. 1754, πράξις επικυρώσεως ύποσχέσεως χριστιανών τού χωρίου 

Κονόμλατι τής έπαρχίας Καστοριάς. Καλ. Δελικάνη, Πατρ. έγγρ. τομ. I , 

σελ. 881-883. 
38. Νοέμ. 1754, σιγίλλιον περί τής σταυροπηγ, μονής τού Ευαγγελισμού 

Παλ. Πατρών. Μ. Γεδεών, Π. Πίν., σελ. 646. ΤΗ. Ραρ&άοροαίοδ, 

σελ. 189, ΙΙΐ£ ( άναγρ.). 
39. 1754, συνοδ. κατάστιχον περί έξαρχικών ετησίων δικαιωμάτων σταυ¬ 

ροπηγιακών μοναστηρίων Πάρου καί Νάξου. Π. Γ. Ζερλέντου, Ιστορι¬ 

κά! έρευναι περί τάς εκκλ. τών νήσων..., σελ. 155-156. 

40. 1754, γράμμα περί τοποτηρητού τής μονής Όμπλού έν Πάτραις. 

Άναγρ. υπό Στ. Ν. Θωμοπούλου, 'Η ιερά μονή Όμπλού, έν Πάτραις 

1903, σελ. 20, ύποσ. Λ. Πολίτης, «Πελοποννησιακά», Α', σελ. 251. 

41. 1754, σιγίλλιον Μυτιλήνης (άναγραφή ) Α. Παπαδόπουλος- 

Κεραμεύς, « Βγζ. ΖείΙδοΗπίϊ. », XIV, (1905), σελ. 390. 

42. 1754, σιγίλλιον, δι’ ού Νικόλαος Κριτίας, μέγας εκκλησιάρχης, καθί¬ 

σταται πατριαρχικός έξαρχος τών έν τή μητροπόλει Παροναξίας σταυροπηγια¬ 

κών μοναστηρίων. Π. Ζερλέντη, Τστορ. έρευναι..., Α', 152, 155-156. 

43. Ταν. 1755, σιγίλλιον σταυροπηγ, μονής Άγ. ’Άννης έν Κέφ. Μ. Γ ε- 

δεών, Π. Πίν., σελ. 646. ΤΗ. Ρ&ραάοροα1θ5, σελ. 189, ΙΙΙΗ (άναγρ.). 

44. 12 Φεβρ. 1755, συστατικόν έξάρχου μονών, άποκείμενον εις μονήν 

Λειμώνος Λέσβου. Α. Παπαδοπούλου -Κέραμέ ως, Μαυρογορδάτειος 

Βιβλιοθήκη, τόμ. Α', σελ. 175β (άναγραφή). 

45. Μάρτ. 1755, σιγίλλιον περί τού εν Αρτη μονυδριου τού Αγ. Νικο¬ 

λάου, τού Σπηλαίου, καθιστάμενου σταυροπηγιακού. Μ. Γ εδεών, Π. Πίν., 

σελ. 647. Τ Η. Ρ α ρ α ά ο ρ ο α 1 ο 5, σελ. 189, III ΐ (άναγρ.). 

> 
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46. Μάρτ. 1755, πατρ. πράξις άποκαταστάσεοος της εν Χίω εξαρχίας Πυρ- 

Υίου και Βολισσού. Ιωακείμ Φοροπούλου, Έγγραφα ιοί πατρ. άρ- 

χειοφυλακείου, « Έκκλ. Αλήθεια», τόμ. ΙΘ'(1899), σελ. 367-369. Τω. 

Μ. Άνδρεάδου, Ιστορία της εν Χίφ ορθοδόξου Εκκλησίας, Α', Άθή- 
,νησι 1940, σελ. ΧΟΙΙ-ΧΟν. Οοπδί. Ο. Μα η ο, Οαοαιηεηίε ίαηιίΐία 
Μαπο, Βουκουρέστι 1907, σελ. 98-102. *Αναγρ. ΰπό Μ. Γεδεών, Π. 
Πίν., σελ. 646. ΤΗ. Ραραάορουΐοδ, σελ. 189, ΙΙβ. 

47. Μάρτ. 1755 (;), πατρ. πράξις περί δικαιώματος μητροπολιτών ’Άρ- 

της χειροτονειν τούς ύπ’ αυτούς επισκόπους Βονδίτζης, Αετού, Αχελώου, 

Ρωγών καί Φωτικης. Ί ω α κ ε ί μ Φ ο ρ ό π ο υ λ ο ς, «Έκκλ. Άλήθ.’», ΙΘ' 

( 1899), σελ. 222 κέξ. Αναγραφή υπό Μ. Γεδεών, Π. Πίν., σελ 646 
Τϊι. Ραραάοροιιΐοδ, σελ. 189, ΙΙο. 

48. Μάιος 1755, σιγίλλιον μονής Θεοτόκου τής Χρυσοποδαριτίσσης 
Παλ. Πατρών. Μ. Γ εδεών, Π. Πίν., σελ. 647. ΤΗ. Ρ αρ αάο ρ ο ιι Ιο 8 
σελ. 189, III] (άναγρ.). Ρ ’ 

49·/Ιούν: 1755 αιώνιος αναθεματισμός παρά τής άγιας τού Χριστού 
Βκκλησιας τοίς δεχομένοις τά παπικά μυστήρια. Μ. Παραν ίκα, Περί τού 

πΙν^ν,ΙΗτ^αΤΟνΤαβη,βίβα «να(Ρυέντ°ζ ζητήματος τού Αναβαπτισμού, 
ΠΦΣΚ, τομ. I ( 1875-76), σελ. 32-34. Μ. Κ ω ν στα ντ ι ν ί δ ο υ, Έγ* 

γραφα περί Αναβαπτισμού των Δυτικών, « Εκκλησιαστικός Φάρος», τόμ. Ζ' 
(1911), σελ. 236-238. ΤΗ. Ραραάοροαίοδ, σελ. 440-443. 

χ ί°υλ* 1755’ ρο ς Δανίας τού Χριστού Εκκλησίας, συσταίνων 
μεν το θεόθεν δοθέν άγιον βάπτισμα, καταπτύων δέ τά άλλως γενόμενα τών 
αιρετικών βαπτίσματα. Εκδόσεις: Ραντισμού Στηλήτευσις... 1756, σελ.ρογ'- 
ρος* , β εκδ. 1758, σελ. 198-201. Μ. ΓΙ αρα ν ί κα, ΠΦΣΚ, τόμ. Γ (1875- 

76), σελ. 32-34. I,. ΡβΙίΙ, εν ]. Μαηδί, δαοΓΟππη οοαδίΐΐοπιπι... 
τομ. ΧΧΧ^ΙΠ, στ. 605-610. Κ. Ο ϊ κο ν ό μ ου, τού εξ Οικονόμων, Τά 
σωζομενα εκκλησιαστικά συγγράμματα, τόμ. Α', Άθήνησι 1862, σελ. 478- 

479. I . Α. Ρ άλλη-Μ. Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανό- 

νφν. τομ. Ε', Άθήνησι 1855, σελ. 614-616. Μ. Γεδεών, Κανονικοί 
διατάξεις, τομ. Α', Ιν ΚΠόλει 1888, σελ. 252-254. ΤΗ. Ραραάοροα- 

0 8, σελ. 444-447. I. Ν. Καρμίρη, Τά δογματικά καί συμβολικά μνη- 

σεΤ9τ89-99ΐ°δ<5ξ°υ Έκκλησίας· τό^ Β'· εν Άθήναις 1953, 

51. Ιουλ. 1755, σιγίλλιον μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Μπαπιώτη Παλ. 

Πατρων. Δ. Ζακυθηνός, «Ελληνικά», Γ' 432-435. Αναγραφή ΤΗ 

ν(Ρ1956Ο)Ρ2501θδ' ^ 19°’ ΠΙ1· Λ· Πθλίτης’ «Πελοποννησιακά»* 

52. Σεπτ .1755, πατρ. πράξις συστάσεως μεικτής οίκονομικής Επιτροπής 
πατριαρχείου. Μαηδί, δαοΓοηΐίη οοηδίΚοππη..., τόμ. XXXVIII, σ. 
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633-640. Σχόλια καί περικοπαί, ΤΗ. Ραραάοροιιΐοδ, σελ. 200-201. 

53. Σεπτ. 1755, σιγίλλιον μονής Προδρόμου τών Μουνδών Χίου, Ιωα¬ 

κείμ Φορόπουλος, « Έκκλ. *Α?ιήθ. », ΙΘ' (1899), σελ. 369-370, Τω. 
’Ανδρεάδου, Ιστορία τής εν Χίφ όρθοδ. Έκκλ., σελ. ΟΟΧνίΙ-ΟΟΧΙΧ. 

Κ. ’Αμάντου, Ή μονή τών Μουνδών εν Χίφ, «Εναίσιμα» Χρ. Παπα- 

δοπούλου, σ. 465 (φιυτοτυπία). Μ. Γ εδεών, Π. Πίν., σ. 647. ΤΗ. Ρα- 

ραάοροαίοδ, σελ. 190, III Η (άναγρ.). 
54. 1755 σιγίλλιον υπέρ τής έν Σάμφ μονής Θεοτόκου τής Βροντιανής. 

Κύριλλος έλέω ϋεον αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης 
και οικουμενικός πατριάρχης. Ιδιόχειρος υπογραφή τού Κυρίλλου Ε' 

έν πανομοιοτύπφ έκ σιγιλλίου τής β’ πατριαρχίας αύτοΰ. 

Έπ. Σταματιάδου, Σαμιακά, τόμ. Δ', εν Σάμφ 1886, σελ. 285-288, 

δπου τό έτος 1745 διορθωτέον εις 1755 (ούχί ,αψμε' αλλά ,αψνε'). Τό 
σιγίλλιον τούτο άναφέρεται καί μεταγενεστέρους εις σιγίλλιον Νεοφύτου Ζ' 
(Άπρίλ. 1793). Βλ. Δ. Α. Ζακυθηνόν, «Ελληνικά», Τ' ( 1933), σελ. 
126, στ. 22-25. Πρβλ. Μ. Γεδεών, Πατρ. Πίν., σ. 647. ΤΗ. Ραρα- 

άοροιιΐοδ, σελ. 190, ΠΙιη. 

55. Μάρτ. 1756, σιγίλλιον περί τής μονής 'Αγ. Αναργύρων Χίου, Τ ωα- 

κείμ Φορόπουλος, «Έκκλ. Άλήθ.», ΙΘ' ( 1899), σελ. 370-371. 

Τω. 3Α ν δ ρ ε άδ η ς, ΟΟΙ,Ι - ΟΘΙ/ΐν. "Αναγραφή Μ. Γεδεών, Π. Πίν- 

σ. 647. ΤΗ. Ραραάοροιιΐοδ, σελ. 190, ΙΙΙη. 

56. Όκτ. 1756, σιγίλλιον επιβεβαιωτικόν περί τής δωρεάς τού X” Φω¬ 

τίου προς την σχολήν *Αγ. Ορους. Καλ. Δελικάνη, Πατρ. έγγρ., Α' 11 

(περίληψις). 
57. Όκτώβρ. 1756, σιγίλλιον επικυρωτικόν προηγουμένου προσαρτή- 

σεως τού εν Κορωνοψωλιςί μετοχιού εις μονήν Τβήρων 'Αγ. "Ορους. Καλ. 

Δελικάνη, Πατρ. έγγρ. Α', σελ. 11 (περίληψις). Μ. Γεδεών, Π. Πίν., 
σελ. 647. ΤΗ. Ραραάοροιιΐοδ, III ο (άναγρ.). 

58. Άχρον. πατρ. πράξις περί τής μονής Βατζκόβου, Μ. Γεδεών, 

Πατρ. Πίν., σελ. 643. ΤΗ. Ραραάοροαίοδ, σελ. 187, IX (άναγρ.). 
59. Σιγίλλιον περί μετατροπής τής μονής Καρακάλλου 'Αγ. "Ορους εις 

κοινόβιον. Δ. Πετρακάκου, Πηγαί 'Αγ. "Ορους, σελ. 27. 

ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 



ΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΙΝ ΜΟΝΑΙ 

ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ, ΒΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ 
ΑΠΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΣ ΑΠΟΨΕΩΣ 

1. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Γοργοεπηκόου Τσιπιανών. 

Η κωμόπολις των Τσιπιανών 1 ή μετονομασθεΐσα εις Νεστάνην εύρί- 

σκεται Α τής Τριπόλεως εις άπόστασιν 16 περίπου χιλιομέτρων. *Η μονή τής 

Κοιμήσεως τής Θεοτοκου ή επονομαζόμενη Γοργοεπήκοος2, τής οποίας το 

καθολικόν αρχικώς απετελει μιαν των ενοριακών εκκλησιών των Τσιπιανών 3 

εχει άνιδρυθή εις τούς πρόποδας του βραχώδους ορούς Γούλας4 και εις άπό- 

στασιν ημιώρου Α-ΑΝ έκ του χωρίου (εικ. 1.). Έν κατόψει ή μονή παρου¬ 

σιάζει κλειστόν επίμηκες ορθογώνιον σχήμα κάθετον προς τάς καμπύλας του 

1 Τό 1296 οί βυζαντινοί άνήγειρον πλησίον των Τσιπιανών, των οποίων, κατά 
τον Κου^έτεδ, ή ονομασία προϋπήρχε, κάστρον επί τοϋ Γουλά όνομασΟέν Κηπιανά 
(Οβρί&πα) καί έτερον εις Μουχλίον. Ο. Ροιΐ£εΓ6δ, Μ&ηίΐηέε εΐ ΙΆτεαάϊε 
οπεηί&ΐε, Ρ&τΐδ 1898, σ. 600. Τό κάστρον των Κ7{πιανών άναφέρεται εις τό *Αρα- 

γωνικόν χρονικόν του Μορέως τό 1393. 'Ως Τζεπιανά άνευρίσκομεν άναφερόμενον τό 
χωρίον τό 1575 : « Άντιγόνια, ή καί Μαντίνεια, ή περί τα Τζεπιανά παλαιόπολις > 

έν Ιοαπηίδ δίοθ&εΐ Εο1ο£&ππιι Η3π όσο: Ο. Οεηιΐδίΐ Ρΐείΐιοηΐδ άε Κε&ιΐδ Ρείο- 

ροπηεδΐΕοίδ, ΟτΕίίοηεδ II, ΑηΐηεΓρϊ&ε 1575, σ. 231. Ό Ο. Ροιι^έτεδ, ε.ά., 

σ. 598, 1, θεουρεΐ την ονομασίαν Τσιπιανά ώς Αλβανικήν εκ τοΰ ίδίρε είδους (;) στα- 

φυλών έκ των όποιων παράγεται τό τσίπουρον. Ό 2 τ. Ν. Δραγούμης, Χρονι¬ 

κών Μορέως Τοπωνυμικά - Τοπογραφικά - Ιστορικά, έν Άθήναις 1921, σ. 104, 1 

θεωρεί τήν καταγωγήν τής λέξεως Κηπιανά έκ τοΰ κήπια — κήποι. *0 Ρηγόπου- 

λος, Ιστορία τής Μαντινείας, 1938, σ. 195, θεωρεί ώς ρίζαν τής λέξεως τό αλβα¬ 

νικόν εερ = αιχμηρόν (έξ οΰ καί σήμερον οί ποιμένες τής περιοχής ονομάζουν τσέπι 
τό κέρατον ) ή δέ κατάληξις -ανα, -ανά είναι έπίσης αλβανική (Τίραννα, Κότσανα, 
Δολιανά, Πιάνα κ.λ.π.). 

2 Α. Ζ. Μάμουκας, Τά Μοναστηριακά, έν Άθήναις 1859, σ. 156. Α. Βοπ, 
Τε Ρείοροππέδε ΒγζΕπΙίπ ϊιΐδφΓεη 1204, 1951, σ. 146. 

8 Ν. Ρηγόπουλος, έ.ά., σ. 194, 2. 

4 Περί τής φυσεως τών πετρωμάτων τοϋ όρους καί τής περιοχής ( ΤπροΙίζΕ- 

Ιί&ΙΙίβ). Πρβλ. Α 1 ί γ ε ά Ρΐιΐΐΐρρδοη, Όετ Ρείοροηηεδ, νετδΐιοΐι είηετ 1&η- 

άεδ&αηάε £εο1θ£Ϊ5εϊιεΓ £ηιηά1&£6, Βετίίη 1892, σ. 71. 

Αί παρά την Τρίπολιν μοναί Γοργοεπηκόου, Βαρσών καί * Επάνω Χρέπας 391 

εδάφους. Τά κελλία εύρίσκονται διατεταγμένα πέριξ ανοικτής αυλής εις την 

ΒΑ γωνίαν τής οποίας υπάρχει το καθολικόν τής Κοιμήσεως. 

Μας είναι άγνωστος ή αρχική μορφή και διάταξις τών κελλίων εκ περι¬ 

γραφών δμως, αί όποιαι διεσώθησαν εις τά Γενικά Άρχεΐα του Κράτους 1 

μανθάνομεν δτι τά κελλία τής μεσημβρινής πλευράς καί δή τά ευρισκόμενα 

προς τό Δ' τμήμα ταΰτης επί προόψεως 30 μ. κατεσκευάσθησαν τό 1804 καί 

ήσαν κακής κατασκευής, ήδη τό 1848 επικίνδυνα. 

*Η ως άνω έκθεσις φέρει ήμερομηνίαν 9 Μαΐου 1848 καί υπογραφήν 

του άνθυπολοχαγου μηχανικού Α. Μομφεράτου, συνοδεύεται υπό σκαριφή¬ 

ματος τής κατόψεως καί τών Δ καί Ν προόψεων, άντίγραφον τοΰ οποίου 

παρέχομεν έν είκ. 2, έχει δέ ώς ίξης: « 1) Ή άρχική ^πρόοψις ( ΔΔ') βλέ- 

πουσα προς δυσμάς έχει ύψος τριών πατωμάτων ώς έκ τής κλίσεως του ορούς, 

ή δέ (Δ" Δ'") μόλις ενός. 2) Οί θόλοι τών κελλίων 1 καί 2 έπεσαν προ 

πολλοΰ τών δέ 3 καί 4 κινδυνεύουν. 3) Οί θόλοι τών κελλίων Α καί Β επε- 

ΕΙκ. 1. Άπσψις έκ τής κωμοπόλεως τών Τσιπιανών, 

τής μονής Κοιμήσεως Γοργοεπηκόου εις τούς πρόποδας τοΰ Γουλα 

1 Μοναστηριακά, Φ. 326. 



392 Ν. Κ. Μουτσοπούλου 

σαν τί). ΙΟίν Φεβρουάριου 3848 μαζί δέ μ’ αυτούς καί μέρη τής προόψεως 

(ΔΔ ) μέχρι του εδάφους. 4) Ό ναός είναι βυζαντινής εποχής καί καλώς 

διατηρούμενος, τα δε κελλια μεταγενέστερα καί κακής κατασκευής —Τά 1 εως 
6 κατεαχευάσΰησαν τό 1804 καί είναι μάλλον επικίνδυνα». 

Είκ 2 ’ Αντίγραφον σκαριφήματος τοΰ άξιωμαηκοϋ τοϋ μηχανικού Α. Μομφεράτου 
ενδεικτικόν της καταστασεως τής μονής Γοργοεπηκόου Τσιπιανών την 9υν Μαΐου 1848 

{ ΔΔ = Δυτική πρόοψις, Δ'Δ" = Μεσημβρινή πρόοψις ). 

Είς^εοα έγγραφα τών Γ.Α.Κ., ηδη &ώ τοϋ 1834, αναφύονται !πι- 

σκευαι τωϊ << οεοαθρωμένων καί άστεγων μερών τοΰ μοναστηοίου, δαπάνη 

δρχ. 400». Εις έγγραφον τού 1836 διαβάζομεν δη «δ περί τα τέλη τοϋ 

Απριλίου συμβάς δυνατός σεΐσμός διίρρηξε τούς ©όλους τών άνω χελλίων 

της μεσημβρινής^πλευράς τής οικοδομής τής διατηρούμενης μονής Τζιπιανών 
της οποίας το τείχος ήτο βεβλαμένον έχ τοϋ βληθεντος παρά τών Αράβων 

πυρος ». Ακολουθούν ε"τερα έγγραφα έν οίς έν ύπό χρονολογίαν 31 Αύγου¬ 

στου 1848 προς τόν «νακτα, διά τού οποίου οϊ μοναχοί αϊτούνται πρός άνα- 

καινισιν του καταπεσόντως περιτειχίσματος τοΰ μοναστηριακό® τείχους καί 
τινων κελλίων. 

Η μονή τής Κοιμήσεως υπήρξε σταυροπήγιον πατριαρχικόν ώς αναψέ- 

Αί παρά την Τρίπολιν μοναί Γοργοεπηκόου, Βαρσών καί Επάνω Χρέπας 393 

Είκ. 3. Σιγίλλιον τοΰ Πατριάρχου Κιονσταντινουπόλεως 'Ιερεμίου τοΰ Β’ άναφερό- 

μενον εις τήν μονήν τής Παναγίας τής Γοργοεπηκόου τής έν τφ βουνφ τοΰ Κουλά 
έν τή επαρχία τής επισκοπής Άμυκλών (έτους 7102 = 1594 ). ’Εν προ^τοτΰπιρ, επί 
περγαμηνής διαστάσεων 0,459 x 0,296 ( 8. Οτεε 704 Ρ° 8 ). Φωτ. Β. Ν. Παρισίοιν. 
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ρεται εις έγγραφα του 1834 φυλασσόμενα εν τοϊς Γενικοϊς Άρχείοις του 

Κράτους ( Μοναστηριακά Φ. 326 ). Κατά μαρτυρίαν του Ηγουμένου της μονής 

Παΐσίου του έτους 1834 άναφέρονται περί τούτου « συγκιλιώδη γράμματα ». 

Σχετικόν σιγιλλιον απολυθέν υπο τού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 

'Ιερεμίου και φέρον ημερομηνίαν : Ζφ Ρφ Βφ Μηνί Μαΐφ, ϊνδικτιώνος ζης 

(= 1594) εύρίσκεται σήμερον εις την Εθνικήν Βιβλιοθήκην των Παρισίων 

(δ. Ο. 704 Ρ° 8) (Είκ. 3)1 τό οποίον μεταξύ άλλων αναφέρει: 

# (< Επειδή τοίνυν καί τό κατά τήν επαρχίαν τής Επισκοπής Άμυκλών 

σεβάσμιον μοναστήριον, τό έπ5 δνόματι τιμώμενον τής Παναγίας Δεσποίνης 

ημών Θεοτοκου καί Αειπάρθενου Μαρίας, τής Γοργοεπηκόου, τό εν βουνφ 

τού Κουλά λεγομένου κείμενον, σταυροπήγιον υπήρχε πατριαρχικόν ανέκαθεν 

καί συνάριθμον τοϊς λοιποΐς εν καταστίχφ πατριαρχική) εμφερόμενον καί 

έρημωθέν πάλιν άνεκαινίσθη καί ηυμοίρησε καί μοναχών πεντεκαίδεκα προ 

καιρού, είθ’ ούτω διά γραφής τού τότε επισκόπου Άμυκλών Θεοδοσίου τού 

γέροντος προσμαρτυρησάσης αύτφ τό πατριαρχικόν σταυροπήγιον είναι, 

γράμμα πατριαρχικόν επικυρωτικόν έδόθη αυτής καί πάλιν.καί πάλιν τού 

γράμματος εκείνου διαφθαρέντος, έτερον νέον ήμέτερον πατριαρχικόν εδώκα- 

μεν, ο φαίνεται σήμερον ». Έκ τών ανωτέρω συμπεραίνομεν οτι ή μονή είναι 
αρχαιότερα τού ΙΤ' αίώνος. 

Τό καθολικόν τής Κοιμήσεως παρουσιάζει ΐδιότυπον μορφήν τρικλίτου 

θολοσκεπούς βασιλικής ή οποία δύναται νά καταταγή εις τον τύπον τών άνα- 

τολιζουσών βασιλικών 2. Ό ναός εις τό εσωτερικόν έχει εν μόνον ζεύγος κιό¬ 

νων, αί κόγχαι τού ιερού βήματος, τής προθέσεως καί τού διακονικού εύρί- 

σκονται εντός τού προς Α βράχου, τέλος δέ ή στέγασις τών πλαγίων κλιτών 

γίνεται διά τεταρτοκυλινδρικών θόλων (εϊκ. 4). Τοιαύτην διάταξιν τών 

κογχών συνηντήσαμεν καί εις τον ναόν τής Κοιμήσεως τού Μουχλίου3 δ 
όποιος μεγίστην ομοιότητα παρουσιάζει πρός τον έξεταζόμενον. Όμοιότητα 

παρουσιάζει επίσης τό καθολικόν τής Γοργοεπηκόου καί με τό ήρειπωμένον 

έκκλησίδιον τής Παναγίας είς θέσιν Γουδί παρά τάς Αθήνας 4 μετά τήν μετα¬ 

τροπήν ήν έλαβεν κατά τον ΙΖ' αιώνα5. Αϊ εσωτερικά! διαστάσεις τού καθο- 

1 Τό ως άνω σιγίλλιον έδημοσιεύθη υπό του Δ. Α. Ζακυθινοΰ, Ανέκδοτα 
πατριαρχικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας, Ελληνικά, τ. Β', 1929, σ. 133 

έξ. Του ίδιου, Ι,β ϋεεροί&ί: Οτεο άβ Μοτόβ, τ. Β', σ. 303. 

2 'Α. Όβ λ άνθος, Άνατολίξουσαι Βασιλικοί Λακωνίας, ΕΕΒΣ, τ. Δ', 1927, 

σ. 343 -351, Γ. Σωτηρίου, Β.Ζ. XXX, 1930, σ. 57δ, ύποσ. 2 δπου καί βιβλιογρ! 

3 Ν. Κ. Μουτσόπουλος, Ή Παναγία του Μουχλίου, Πελοποννησιακά, 
τ. Γ', 1959, σ. 295, είκ. 1, σ. 296, εϊκ. 2. 

4 Ά. Ξυγγόπουλος, Αττικής Βυζιαντικοί ναοί, Άρχ. Έφημ. 1913, σ. 130, 
εϊκ. 1, σ. 131, είκ. 2. 

5 Γ. Σωτηρίου, Β.Ζ. XXX, 1930, σ. 574, σ. 572, εϊκ. 2 καί 573, είκ. 3. 
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Λ η β Ζ ο 85 Ή - " ? Χ0™ς 10 ίεβ0° Μμ“10? εΙν°ι ϊ.23 
τη ■ - ?'8 Η *°ΥΧη τηί ποοθεσεα>5 '*« ζοοδήν 0,89 χαί βέλος 0,47 
τέλος η του διακονικού εχει χορδήν 0,81 καί βέλος 0,38. Οί πεσσοί τού 

έχουν διαστάσεις 0,66x0,80 απέχουν δε τής Α τοιχοποιίας 1,09 Τό κενΓ 

χον κλιτός εχει πλάτος 2,07 τά δέ εκατέρωθεν 1,00. Ή διάμετρος ιών πιά¬ 

νων *«ρα την βασιν λαμβανομένη είναι 1,80. Εϊς τήν άψϊδα τού ιερού ί,πάο- 

χει μικρά κόγχη λαξευμενη εντός τού βράχου μιμούμενη τήν θέσιν καί τήν 

ΖΓΥτ2ΓΧ“ “!θίγμ?105· Τοι“ΰ"ΐν μικράν κόγχην, πατά τήν ιδίαν 
θεσ V ανευρομεν και εις τον ναόν τής Κοιμήσεως τού γε,νονιχού Μουχλίου ■ 

Εντος_του ιερού βήματος υπάρχει επί βάσεως μιμούμενης δωρ,χόν χίονα ή 
πλαξ της Αγιας Τραπέζης τήν όποιαν θά Ιξετάσωμεν άχολούθως. 

Εις τήν ΝΑ γωνίαν τού ναού χαί Ιπί τού δαπέδου διαχρίνεται οπή χεχα- 

στάσεων 2 ΜχΤίΙ’ ,"“,ϊ"ΐ°0ββ “““ί πΡ°? «Ρ^την, έσωτεριχών δια- 

^ Μλου '0ί °ποί™ή 

η κρυπτή απετελει χώρον περιορισμού ψυχοπαθών προς ϊασιν 

έΕωτε^Γ0δ0υ Ι0* ™0Ϊ ε,ύ«ίσ»™1 «« τήν Δ πλευράν επικοινωνούσα 
νΕωΓείου ™Ρ®1Χ05 (είχ. 4). Τα Ιχατέρωθεν τού χεν- 

τριχου χλ,τη στεγάζονται διά τεταρτοχυλ,νδριχών θόλων * μεγίστου ύψους 
εχ η5 βασεως 4,15, το δε χεντρ,χόν βι' ήμ.χυλινδριχοΰ θόλου τού όποίΐ ή 
κλεις απεχει του δαπέδου 5,35. 

τητα μέ Μ° ^αγενέστερα, χατά πάσαν πιθανό¬ 
τητα, παρεκκλήσια.^ Ιο μ6ν επ άρ,στερξ τιμώμενον έπ’ δνόματι τών τριών 

ή προ τό'χΧλ 'ΙΙα11Εξ ε:05,“ανον!οιου τραπεζοειδούς χώρου τού όποίου 

χυλινδ’η - π , * ε1ν“1 4'15 ’> δέ Β 8· 42 *«'■ καλύπτεται δ.’ ήμι- 
ρ χου θολού του οποίου ή χλείς απέχει τού δαπέδου 2,83 Εις τήν Α 

-π έυραν του παρεκκλησίου άνοίγονται αί χόγχαι τού ίβροΰ βήματος τής προ- 

μέχΤΙψοΓο 8 Γμ Τ 6π°1α1 &ί™υν μέχβ1 Τ0Ϊ εδ««^ «Μ μέχρι υψους 0,85. Μεταξύ των κογχών έχουν Ιντειχισθή δύο τεμάχια πλα- 

Χων μετ αναγλύφων. Ιό μέν Ιπ’ άριστερρ κοσμείται διά πλοχμού εντός ιών 

είχ. /, 2Μ960,'’Β”/2πθμλθς’ 'Η Π“',αΥία τ°° Μου*“°”· *·«., σ. 292-293, 295, 

1923 ““^“λινδριχών θόλων. Πρήλ. ’Α. Όρλάνδον Άρν ·Εφημ 

77.™ ”μ:34' * 
7«7Γα'"165 7 ?Γ7ώνθί ·* Γΐβ8Η 
Πρωτοχρονιά, 1958, σ’. 92, 93, βίκΛ *αη™**· Πελοποννησ.ακή 
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τετραγώνων του οποίου έχουν λαξευθή σταυρός και ρόδακες καλής τέχνης1 2. 

Ό έτερος πλοχμός εύρίσκεται μεταξύ τής κόγχης τού Ιερού βήματος και τού 

διακονικού. Τό παρεκκλησίου επικοινωνεί μετά τού ναού τής Κοιμήσεως διά 

θύρας ευρισκόμενης εις την Ν πλευράν και είς την Ν Δ γωνίαν (εικ. 4). 

Δεξιά μετά τού ναού τής Κοιμήσεως επικοινωνεί τό παρεκκλήσιον τού 

'Αγίου Χαραλάμπους άποτελοΰμενον εξ ενός ορθογωνίου χώρου εσωτερικών 

διαστάσειον 3,09X4,45, καλυπτόμενου δι5 ήμικυλινδρικοΰ θόλου παραλλήλου 

προς τον άξονα τού καθολικού. Ή κλείς τού θόλου απέχει τού εδάφους 3,02. 

Τό παρεκκλήσιον τούτο επικοινωνεί μετά τού κυρίως ναού διά θΰρας και 

μετά τού νάρθηκος δι5 ετέρας κατά την Δ πλευράν. Εις την Α πλευράν τού 

παρεκκλησίου υπάρχει πεζοΰλιον τό όποιον διήκει καθ3 δλον τό πλάτος τού 

ναού εις ύψος 0,76. Εις ύψος, 0,27 εκ τής άνωτέρας στάθμης τού πεζουλιού 

υπάρχει άνοιγμα πλάτους 0,50, καλυπτόμενον διά τόξου, ολικού ύψους 0,76 

τό όποιον οδηγεί είς κρύπτην καλυπτομένην δι’ ήμικυλινδρικοΰ θόλου οΰ ό 

άξων είναι κάθετος προς τον άξονα τού θόλου τού παρεκκλησίου (είκ. 4). Ή 

ώς άνω κρύπτη επικοινωνεί μεθ’ ετέρας ευρισκόμενης ύπερθεν τού παρεκκλη¬ 

σίου, τού αυτού εμβαδού, καλυπτόμενης ωσαύτως δι’ ήμικυλινδρικοΰ θόλου. 

Άμφότεραι αι κρύπται κατεσκευάσθησαν και εχρησιμοποιήθησαν προ¬ 

φανώς κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας προς άποθήκευσιν αγαθών και 

άπόκρυψιν προσώπων, εξυπηρετεΰσαι προς τούτο λόγη> τής εντέχνου κατα¬ 

σκευής των. Πιθανώς καί ή ετέρα, ή κάτωθι τού Δ τμήματος τού κυρίως 

ναού, κρύπτη είχε παρόμοιον προορισμόν. 

Ή αγία τράπεζα τής Κοιμήσεως άποτελεΐται εξ ενός δκταέδρου, τού 

οποίου τό κιονόκρανον επίσης εχει μορφήν οκταέδρου κολούρου πυραμίδος 

δλικού ύψους 0,95, Έπι τού ούτω πως διαμορφωθέντος εχίνου έχουν λαξευθη 

δύο ταινίαι, ό άβαξ είναι ορθογώνιος και επί τής όψεώς του υπάρχει γεγλυ¬ 

μένος πλοχμός εντός τών κύκλων τού οποίου εχουσι χαραχθή άτέχνως ρόδα¬ 

κες, σταυροί, καί έτερα διά διαβήτου εκτελεσθέντα γεωμετρικά σχήματα, γνω¬ 

στά εκ τής βυζαντινής παραδόσεως8 (εικ. 6). Τφ δντι παρουσιάζεται λίαν 

περίεργος ή δλη διαμόρφωσις τού εξεταζόμενου κίονος και άγνωστος δ αρχι¬ 

κός αυτού προορισμός. 

Ό Λαμπάκης8 τό 1885 άνεύρεν έμπροσθεν τής αγίας τραπέζης «επί 

λίθου λευκού μαρμάρου μήκ. 0,26 πλάτ. 0,13» την Ιπιγραφήν: 

ή ξένη ξενωθεΐ|σα τού οίκου καί οικείων | οίκον εύρατο τήν μονήν [ τής 

Κυρίας (άνε)ίπαύσατο εί|ς τή πρώτη Ιουλίου | κατά τό ,αψμθ' σωτήριον έτος 

1 Πρβλ. άνάλογον είς Ο. Μ ί 11 β ί, ΜοηιΐϊπεπΙβ ΒγζΆηϋη άε Μΐδίπα, Ρ&πδ 

1910, πίν. 48, 15. 

2 "Υψος κιονίου 0,43, ΰψος εχίνου 0,16, άβακος 0,12, πλίνθου 0,185. 

3 Δ.Χ.Α.Ε., τ. Γ', 1903, σ. 23-24. 

Είκ. 6. Ή Άγια τράπεζα τοΰ καθολικού 
τής Κοιμήσεως τής μονής Γοργοεπηκόου 

Τσιπιανών. 

"Ανω οψις, κάτω, όριζοντία τομή καί προβολή. 
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« Έπΐ δέ ιερού διαστΰλου ίίψους 1,80 εχ λίθου λευχου μαρμάρου, άπε- 

ριμμενου που εν τι] αυλή » ο Λαμπάχης, επίσης άνέγνωσεν την έξης επι¬ 
γραφήν 1: 

1- ΙΑΚΟ'ίΒΟΥ ΐ|ΕΡ0|Μ0Ν|Α'Χ0Υ I ΤΟΥ ΕΛίΑΤΟΜίΐ'ΟΑΝίΤΟΟ I ΤΑΎίΤΑΟ 1 

ΤΟΥΤΟΥ Μ|ΝΗ0Τ|ΙΘΗ|ΤΙ Χ(ΡΙΟΤ)Ε | ΕΝ θ|ΡΑ ΚΑίΤΑΔΐ(ΚΗΟ 

Ειχ. 7. Έπιχρανον κιονίσκου διλόβου παλαιοχριστιανικού παραθύρου 
έκ τής μονής Γοργοεπηκόου Τσιπιανών. 

, Είς/0 *<&ολιχ6ν εύρίσκονται εντειχισμένα δίφορα άνάγλυφα ανιόντα 

εις την αρχαίαν εποχην, μεταγενέστερα καί βυζαντινά. ’Άξια ιδιαιτέρας προ¬ 

σοχής είναι διάφορα επιτύμβια ενεπίγραφα ανάγλυφα εν οις εν μετ’ άετομα- * 

τοειδοΰς επιστέψεως και ανθεμίου τό όποιον φέρει την επιγραφήν ΕΥΙΠΠΑ 

51 "Ε.ά., σ. 24. 

16 - 4 -1960 

Α! παρά τήν Τρίπολιν μοναι Γοργοεπηκόου, Βαρσών καί Επάνω Χρέπας 401 

Εΐκ. 8, Μαρμάρινος δίσκος μέ ανάγλυφους παραστάσεις πλοχμών 
ευρισκόμενος είς τό προαύλιον τής μονής Γοργοεπηκόου, 

ΕΙκ. 9. Σχέδιον τής εϊκόνος 8 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ -Β«6 Κ@· 
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ΧΑΙΡΕ \ είς έτερον δέ άναγιγνώσκομεν ΑΠΟΛΛΩΝΙ. Έπι της Ν πλευράς του 

ναου^καί εις ύψος εχει εντειχισθή άνακλινδροειδές επίκρανον άρίστης τέχνης. 

"Ετερα γλυπτά μέλη κατεσπαρμένα άνά τδ αιθριον της μονής είναι τά 
έξης: 

α ) Καλής τέχνης παλαιοχριστιανικόν επίκρανον κιονίσκου διλόβου παρά¬ 

θυρου ( είκ. 7 ) του οποίου αί διαστάσεις εις τό άνώτερον μέρος της τετραέ¬ 

δρου κολοΰρου πυραμίδος είναι: 0,245X0,60 καί τό ΰψος 0,12. Εις τάς δύο 
στενάς όψεις παρίστανται άνθέμιον καί σταυρός. 

Είκ. 10. Παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανον 
ευρισκόμενον είς την μονήν Γοργοεπηκόου. 

β) Τυμπανον διαμέτρου 0,38 καί ΰψους 0,25 εκ λευχοΰ μαρμάρου §πί 

τής καμπύλης πλευράς του οποίου υπάρχει γεγλυμμένη σειρά φύλλων καλάμου. 

γ ) Δίσκος εκ μαρμάρου διαμέτρου 0,4βδ καί ύψους περίπου 0,12 μέ 

ανάγλυφους καί επί των δΰο όψεων παραστάσεις (είκ. 8, 9). Είς μεν τήν 

μίαν όψιν υπάρχει σταυρός είς δέ την ετέραν πολυσύνθετος πλοχμός εϊκονί- 

ζων είς τό κέντρον Ισοσκελή επίσης σταυρόν 2. Είναι δύσκολος ή διαπίστω- 

Ο Ο. Ρου £6 1-05, έ.ά., σ. 240 σχολιάξων την επιγραφήν γράφει: « Ηευ- 

ΠΡΡ3 θεα Γβ^ηίναΙεπΙ ίεωίπίη ό Ρίιέηεοδ άβ ΡΗίρροβ ΜαηΗηέεη, ϋ 5’ε5ί η3- 

πιτεΐΐεπιεηΐ: 1αΐ536 ΒίκοΛετ ρζν 1ε Ροδείάοη Ηίρρΐοδ άβ Μααίΐηέβ, άοηί 1ε ο&πι- 

ΟΪ6Γ0, β Ια ίο18 3φι&Κς[«ε ραδίοτβΐ εί οΜΗοηίεη οοηίβπαθ Ιοί» 1ε8 έΐεηιεηίδ 
ρ6Γ5θππιίΐ65 ρατ 1ε οοηρίε ΡΗεηέ&ίβ Οάγ55ε«8 = ΗεΐιΗρρβ... ». Ό Ε γ η 5 1 Ο υ Γ- 

!ίΰ5.- Ρείοροπηεδοβ, τ. Α\ ΟοΙθα 1851, σ. 245, ΰποστηρίζει ότι ή μονή άνιδρύθη 
επι των ερειπίων ιερού τής Δήμητρας. 

2 'Ομοιας διαμορφώσεως σταυρόν πρβλ. εν Ο. Μ ί 11 ε ί, Μοπαηιεηΐδ Βγζ3η- 
Ιιηδ <3ε Μίδίτα, Ρ3Π3 1910, πίν. 51, 9. 
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σις τής λειτουργίας τοϋ εξεταζόμενου λίθινου άμφιγλΰφου δίσκου. Ή χρήσις 

του ώς επικαλΰμματος^μαρμαρίνου δοχείου ή ετέρου ιερού σκεύους μάλλον 

άποκλείεται. 

δ) Παλαιοχριστιανικόν κιονόκρανον μέ άναγλύφους διακοσμήσεις εναλ¬ 

λάξ φύλλων ακάνθου καί καλάμου καλής τέχνης (είκ. 10). 

Είκ. 11. Ένεπίγραφον κιόνιον μετά κιονόκρανου, 
ευρισκόμενον είς τό προαυλιον τής μονής Γοργοεπηκόου. 

ε) Όκταγωνικόν κιόνιον μετά κιονοκράνου τό όποιον όμως ανήκει μάλ¬ 

λον είς προγενεστέραν εποχήν ευρίσκεται άπεριμμένον είς την αυλήν τής μονής 

(είκ. 11). “Εχει διάμετρον βάσεως 0,165 ύψος 0,75 καί ύψος κιονοκράνου 

0,295. Τό κιονόκρανον έχει βάσιν 0,16X0,16 είς δέ τό άνώτερον σημεΐον 
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καταλήγει εϊς πλίνθον διαστάσεων 0,18X0,18. Τό κιόνων έχει είς τά τέσ- 

σαρα σημεία των διαγώνιων, παρά τήν βάσιν του κιονοκράνου, παραστάσεις 

κεφαλών ζώων, επί των ό'ψεων των Ιδρών του άναγλΰφους διακοσμήσεις 

συμπλεκόμενων κύκλων καί ρόμβων επί δέ μιας πλευράς τήν Ιξής επιγραφήν: 

| νεοΙφιτου | ιερο|(μονα)χογ (και) | καθ|ηγου|μεν|ου ΤΗ I 

ΤΙΑΥ,ΤΗΙ Μ|0ΝΗ ] ΜΝΗθ|ΘΗΤ|ΐ Χ(ΡΙΣΤ)Ε | ΕΝ 0|ΡΑ ΚΑΐΤΑΔΐ|ΚΗΟ | ΟΤΟΥΟ 

Η ως ανω επιγραφή ομοιάζει μέ τήν άναφερομένην υπό του Λαμπάκη 

διαφέρει δε μόνον ή διάστασις του ύψους. Έν άννιπαραβολή έχουν ώς Ιξής: 

Ι- ΐ 
ΝΕΟ ΙΑΚΟ 
ΦΙΤΟΥ ΒΟΥ I 
ΙΕΡΟ ΕΡΟ 
(ΜΟΝΑ)ΧΟΥ Κ(ΑΙ) ΜΟΝ 
ΚΑΘ ΑΧΟΥ 
ΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΛ 
ΜΕΝ ΑΤΟΜ 
ΟΥ ΤΗ ΙΟΑΝ 
ΤΙΑΥ ΤΟΟ 
ΤΗΙ Μ ΤΑΥ 
ΟΝΗ ΤΑ8 
ΜΝΙΟ ΤΟΥΤΟΥ Μ 
ΘΗΤ ΝΗΟΤ 

Ι(ΗΣΟΥ) Χ(ΡΙΟΤ)Ε ΙΘΗ 
ΕΝΟ ΤΙ Χ(ΡΙΟΤ)Ε 
ΡΑΚ ΕΝΟ 
ΑΤΑΔΙ ΡΑΚΑ 
ΚΗΟ ΤΑΔΙ 
ΟΤΟΥΟ ΚΗΟ 

Εκ τής συγκρίσεως ευκόλως συμπεραίνεται τό εσφαλμέι 

7 Γ" Λΐυνιυυ υπυ τϋυ ^αμπακη (1,801. Πλημμελής επίσης 
είναι η περιγραφή του απολεσθέντος κιονίσκου τό όποιον άσφαλώς θά ήτο 
ομοιον μέ τό περιγράφει- (είκ. 11). 

<Γ) Εις ω ήγουμενεΐον τής μονής φυλάσσεται θραύσμα ενεπίγραφου 
μαρμάρινης επιτυμβίου πλακός πλάτους 0,265, ής τό άριστερόν ύψος είναι 

0,20 το δεξιόν δε 0,17 καί πάχους 0,03. Ή Ιπιγραφή έχει χαραχθή Ιντός 

περιθωρίου πλάτους, 0,046 κοσμούμενου διά κλάδων παρεφθαρμόνης ελικοει- 
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δους ακάνθου (είκ. 12). Σήμερον διακρίνεται τό τέλος τής επιγραφής, ήτις 

κατά τό δεξιόν τμήμα τυγχάνει λίαν εφθαρμένη, εκ πέντε στίχων (ύψος γραμ¬ 

μάτων 0,018, διάστιχον 0,01) εχει δέ ως εξής: 

ΤΗΣ Κ(ΥΡΙ)ΟΥ~ - [ανα]]παυςατο ει|ςτη προτη ιουλι[ου] I ΚΑΤΑ 
ΤΟ ,αψνθ' ί —1758] | έτος | 

Είκ. 12. Τεμάχιον ενεπίγραφου επιτυμβίου πλακός 
φυλαττομένης είς τήν μονήν Γοργοεπηκόου. 

ζ) Ανωθεν τής θΰρας κελλίου παρά τό ήγουμενεΐον εύρίσκεται εντειχι- 

σμένη μαρμάρινη ενεπίγραφος πλάξ διαστάσεων 0,47x0,23 έχουσα ούτω: 

( είκ. 13): 

ΔΝΛ Β ΕΤ08 Ο ΔΑΜΑΝΟΟ | 4 ΑΨΜΖ [ = 1747] ΩΚΟΔΟΜΙ | 

ΗΓΟΥΜΕ [(Μ)] ΕΒΟΝΤΟΟ - ( ΚΑΜΟΥ ΕΠΙ ΙΚΟΥ ΤΟΥ | Ησαιου \ 

Ανακεφαλαιούντες δυνάμεθα νά συνοψίσωμεν τήν ιστορίαν τής μονής 

ως ακολουθίας. Κατά τά τέλη του ΙΓ' αίώνος (1296) άνιδρΰθη §πί τής κορυ¬ 

φής του ορούς Γουλάς οχυρόν κάστρον υπό τών βυζαντινών, μετά τήν εγκα- 

ταλειψιν του Νυκλίου, λαβόν τήν ονομασίαν Τσεπιανά ή Κηπιανά εκ προϋ- 

πάρχοντος τοπωνυμίου πιθανώς ή συνοικισμού. Πέριξ του κάστρου, μέ τήν 

πάροδον του χρόνου, εδημιουργήθη συνοικισμός οΰ τά ερείπια τών οικιών καί 

α! οχυρώσεις εόκρινώς διακρίνονται παρά τους πρόποδας. Τήν εποχήν ναύ¬ 

την καί μάλιστα κατά τά τέλη του ΙΔ' ή τάς άρχάς του ΙΕ' αίώνος άνιδρΰθη 

ό ναός τής Κοιμήσεως ώς ενοριακός τής κωμοπόλεως τών Τσιπιανών. Τήν 
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άποψιν ταυτην στηρίζσμεν εις την ομοιότητα την οποίαν παρουσιάζει τό καθο¬ 

λικόν από μορφολογικής άπόψεως και κατά τάς διαστάσεις προς τον εχίηι 

πΐατοδ ναόν της Κοιμήσεως του γειτονικού και συγχρόνου προς τά Τσι- 

πιανά Μουχλίου \ Πιθανώς κατά τά τέλη του ΙΕ' αΐώνος άνιδρΰθη ή σταυ- 

ροπηγιακή μονή τής Γοργοεπηκόου ή άναφερομένη εις σιγίλλιον του 1594 

τό όποιον μάλιστα μνημονεύει αρχαιότερα έγγραφα σχετικά προς την μονήν. 

Μνείαν τής μονής κατά τον ΙΖ' αιώνα δεν άνευρομεν εις έγγραφον πλήν όμως 

εκ διαφόρων άκιδογραφημάτων καί ενθυμήσεων μεταξύ τών έτών 1649-1691 

χαραχθέντων επί τών τοιχογραφιών τής γειτονικής Άναλήψεως, δυνάμεθα 

νά συμπεράνωμεν δτι ή μονή κατά τήν εποχήν ταυτην δεν θά ήτο έρημος. 

Κατά τά μέσα του ΙΗ' αίώνος ή μονή εμφανίζει δραστηριότητα, ως έκ τών 

διάφορων επιγραφών άς άναφέραμεν συνάγεται (1747, 1749, 1758) *Η 

μονή υπεσιη ζημίας «ατά πολιορκίαν έπί Ίμπραήμ Ικ μαρτυριών διαφόρων 

έγγραφων φυλασσόμενων εϊς τά Γενικά "Αρχεία τού Κράτους. Μετά τήν άπε- 

λευθερωσιν παρατηροϋμεν προσπάθε.αν τών μοναχών προς άνακαίησιν τής 

εν ερειπίοις εύρ^σκομένης μονής. Τό 1834 άναφίρονται ζημίαι εϊς τάς εγκατα¬ 

στάσεις της μονής καί τό 1836 μνημονεύονται ζημίαι έκ σεισμού. Τό 1848 ή 

μονή ύπεσιμ άνακαίνισιν εϊς τά κελλία ιδίως. Τό «τος 1895 ιό ήγουμενοσυμ- 

ροχιλιον της μονής εδώρισεν εϊς τό Χριστιανικόν Αρχαιολογικόν ΜονσεΤον2 

διάφορά κειμήλια καί ετερα Ιερά σκευή τής μονής. 

1959,1σΝ29“029β,<Ί"7λ°ς’ Μθ,^' Π^οννησιακά, τ. Γ, 

2 Δ.Χ.Α.Ε., τ. Γ*, 1894 - 1898, σ. 115. 
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2. Άνάληψις Τσιττιανών 

Εις άπόστασιν ήμιώρου Α τής μονής Γοργοεπηκόου καί εις τούς πρό- 

ποδας τού όρους Γουλά εύρίσκονται τά ερείπια τοϋ ναού τής Άναλήψεως 

τού Χριστού εντός φυσικού σπηλαίου {είκ. 14). Έπί τού αύχένος τού από¬ 

κρημνου όρους σώζονται ερείπια κτισμάτων καί οχυρωτικών κατασκευών, εν 

ολίγους ολοκλήρου πόλεως με τήν γνωστήν πολεοδομικήν διάταξιν τών βυζαν¬ 

τινών οχυρών πόλεων παρά τούς πρόποδας τών φρουρίων ( Μυστράς, Μουχλί, 

Παληαχώρα Αίγίνης κλπ.). 'Η εν γένει διάταξις τών ερειπίων ακολουθεί τάς 

ΰψομετρικάς καμπΰλας, δημιουργούνται ούτω σκολιαί ατραποί αί όποϊαι εις 

ώρισμένα τμήματα αντιστηρίζονται υπό άναλημματικών τοίχων καί ετέρων 

οχυρωτικών κατασκευών, κατά διαστήματα δέ διάφορα χτίσματα οικιών έκτε- 

λούν χρέη πύργων. Ή μορφή τών οικιών κατά τήν εποχήν ταυτην ήτο πυρ¬ 

γοειδής, άπουσίαζον δέ παντελώς ανοίγματα εις τά χαμηλότερα μέρη. Ή 

μελέτη τών πέριξ τού Γουλά ερειπίων ώς καί τών ετέρων τού Μουχλίου θά 

ήτο λίαν διδακτική διά τήν μορφήν τών βυζαντινών πελοποννησιακών οχυ¬ 

ρών πόλεων έκ τού ΙΓ" αιώνος. Ευτυχώς διασοοζονται έτι ικανά στοιχεία διά 

τήν αρχιτεκτονικήν καί παλεοδομικήν μελέτην τής άνεξερευνήτου είσέτι, άπό 

τής άπόψεως ταύτης, περιοχής τής Αρκαδίας. Ιδιαιτέραν έντύπωσιν προξε¬ 

νεί ή γνώσις τής μορφολογίας τού εδάφους καί ή εν γένει έκμετάλλευσις τών 

καμπύλών ούτως ώστε νά προσπορίζουν τά μέγιστα οφέλη εις τούς κατοι- 

κούντας, δημιουργουμένων τών απαραιτήτων ομαλών επιπέδων καί προσπε¬ 

λάσεων. Αί προσπελάσεις ήσαν πάντοτε δλίγαι καί έλεγχόμεναι. Πλήν τών 

όφιοειδέόν προσπελάσεων ύπήρχον καί τοιαύται διατεταγμένοι καθέτως προς 

τάς καμπΰλας τού εδάφους. Σήμερον θαυμάζομεν τήν ικανότητα τών ανθρώ¬ 

πων τής εποχής εκείνης οί οποίοι ήσαν είθισμένοι εις τοιαΰτην άναρρίχησιν 

έπί τών βράχων. εΩς υλικόν διά τήν κατασκευήν τών τε τειχών καί τών αστι¬ 

κών κατασκευών προσεφέρετο άριστα ό πέριξ βράχος άποτελοΰμενος έκ τού 
κυανοφαίου αρκαδικού ασβεστόλιθου τού λίαν ανθεκτικού πλήν δυσκολολα- 

ξεΰτου. Τό ώς άνω υλικόν έπηρέαζεν τήν μορφήν τών κατασκευών άποκοπτό- 

μενον κατά μεγάλα, κυκλοίπεια σχεδόν, τεμάχια τά όποια συνήθως έκτίζοντο 

εν ξηρή), μεσολαβοΰντων μεταξύ τών μεγάλων λίθων καί τεμαχίων πλακοει¬ 

δών καί λατυπών. Λόγφ τής τοιαύτης τεχνικής των τά διασωζόμενα Ιρείπια 

καθίσταται δΰσκολον νά χρονολογηθούν, όταν μάλιστα συμβαίνει νά άπου- 

σιάζη ή κατά τήν εποχήν ταυτην έθιζομένη άνάμιξις πλίνθων καί κεράμων. 

Τοιαύτα παραδείγματα βυζαντινών οχυρωτικών, έν ξηρφ, κατασκευών έμελε- 

τήσαμεν εν Γορτυνίςι καί Μουχλίφ Γ 

1 Πρβλ. Ν. Κ. Μουτσόπουλον, έ.ά., πίν. 10, εικ. 2. 
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ΕΙκ; 14· ’Άποψις των ερειπίων τής Άνολήψεως τοΰ Χριστού 
είς τούς πρόποδας τοΰ ορούς Γουλά παρά τά Τσιπιανά. 
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Τά ερείπια τοΰ ναοΰ τής 'Αναλήψεως σώζονται εντός σπηλαιώδους εκβα- 

θυνσεως παρά την άπόκρημνον βάσιν τοΰ ορούς καί είναι δυσχερώς προσπε¬ 

λάσιμα σήμερον. Ασφαλώς κατά την βυζαντινήν εποχήν θά είχεν ή προ- 

σπέλασις καταλλήλως διαμορφωθή διά κλίμακος. Κατά τήν εποχήν δμως τής 

κατακρημνίσεως τής δυτικής προεκτάσεως τοΰ ναοΰ και τής θολοδομίας του 

εξηφανίσθησαν και τά ίχνη τής τοιαΰτης προσπελάσεως. 

0 12 3 

Είκ. 15. Κατατομή τοΰ ναού τής ’Λναλήψεως Τσιπιανων. 

Έκ των σήμερον διασωζομένων λειψάνων καθίσταται προβληματική ή 

εξαγωγή συμπερασμάτων περί τής αρχικής μορφής τοΰ ναοΰ. Έκ τοΰ ολου 

κτίσματος σήμερον σώζεται μόνον ή Α κόγχη και ή αρχή τοΰ Ν τοίχου 

εφ’ δσον ή Β ΰπήξεν αδιαμόρφωτος άποτελουμένη μόνον εξ άδρολαξεΰσεως 

τοΰ βράχου. 'Η διάστασις τής Α πλευράς εσωτερικώς είναι 5,20 τά δε ενα- 

πομένοντα τμήματα τοΰ Ν. τοίχου έχουν μήκος 2,50 (εϊκ. 15). Τό πάχος τής 

τοιχοποιίας τοΰ τμήματος αΰτοΰ είναι 0,68. 'Η κόγχη τοΰ ίεροΰ βήματος, 

χορδής 1,84 και βέλους 1,03, διαμορφοΰται ήμικυκλική, άπέχουσα τής ΝΑ 

γωνίας κατά 1,53. Ή κόγχη δεν διήκει μέχρι τοΰ εδάφους άλλα μέχρις ΰψους 
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0,90 περίπου, διαμορφωθείσης τοιουτοτρόπως τής άγίας τραπεζής, προφανώς 

ενεκα έλλείψεως χώρου. Ή τοιχοποιία τής κόγχης μετρηθεΐσα ε?ς το ανώτα- 

τον κατεστραμμένον αυτής σημεΐον εύρέθη εχουσα πάχος περίπου 0,90. *Η 

εξεταζόμενη κόγχη άποτελεΐται, ώς συνήθως, εξ ενός ήμικυλίνδρου καλυπτό¬ 

μενου δια τεταρτοσφαιρίου και έχει μέγιστον ΰψος 2,80, διασώζει δέ άξιολο- 

γωτατα ίχνη τοιχογραφιών (εϊκ. 14). Ή κόγχη τής προθέσεως εχει χορδήν 

0,77 και βέλος 0,35. Είναι όμως δΰσκολον νά καθορισθή το ΰψος τής ποδιάς 

της καθότι τό δάπεδον του ναοΰ είναι σήμερον τελείως άνώμαλον. Φαί¬ 

νεται δτι τό δάπεδον του ναοΰ ανέκαθεν ΰπήρχεν άδιαμόρφωτον άφεθέντος 

«ατά τμήμα άλαξεΰτου βράχου (ε!κ. 15). Εις την Ν τοιχοποιίαν ύπάρχει 

άνοιγμά πλάτους 0,58 τό όποιον επικοινωνεί μετά του όπισθεν τμήματος του 

σπηλαίου τό οποίον εϊς τά χαμηλότερα, παρά τό έδαφος, σημεία παοουσιά- 

ζει ποίκιλας διαστάσεις, άπό 0,60- 1,70, καθ’ ΰψος δέ έλαττοΰται Ιπειδή ό 

ο βράχος δημιουργεί σπηλαιώδη έπικάλυψιν υπέρ τον ναόν. Ίσως ή επικοι¬ 

νωνία αυτή ήτο σκόπιμος, του όπισθεν χώρου χρησιμοποιούμενου ώς κρύπτης. 

Είκ. 16. Ίχνη ξυλόδεσμου κατά την Δ πλευράν 
τοΰ αναλημματικοϋ τοίχου τοΰ ναού 

τής Άναλήψεως Τσιπιανών, 

, ειναι ^Υν0)στον Μ-έχρι ποιου σημείου έφθανεν τό μήκος τοΰ ναοΰ 
λογφ τής κατακρημνίσεως τής Δ άπολήξεως. Έκ διαφόρων όμως διασωζομέ- 

νων ιχνών καί μάλιστα εκ των θεμελίων αναλημματικοϋ τοίχου κατά τό 

σημεΐον αυτό (είκ. 14, 15) εξάγεται τό συμπέρασμα ότι ό ναός, λογφ προ¬ 

φανώς της διαμορφώσεως τοΰ εδάφους, τό οποίον τφ δντι κατά τό σημεΐον 

αυτό κατέρχεται άποτόμως, ετερματίζετο εις άπόστασιν 3,00 μ. εκ τής 

Α πλευράς. Τοιουτοτρόπως τό σχήμα τής κατόψεως παρουσιάζει πλάτος 
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μεγαλύτερον τοΰ μήκους, ή δέ κόγχη τοΰ ιεροΰ διεμορφώθη κατά τήν θέσιν 

ταΰτην προφανώς εκ λόγων προσανατολισμού. Όμοίαν διαμόρφιοσιν παρου¬ 

σιάζει καί ό εντός σπηλαίου επίσης διατεταγμένος ναός τής Αγίας Έλεού- 

σης (αδημοσίευτος) δ άνωθεν τοΰ μαντινειακοΰ χωρίου Βλαχέρνα (Μπεζενΐ- 

κον) ευρισκόμενος1. 
Ό Δ άναλημματικός τοίχος έφερε κατά διαστήματα ξυλόδεσμους εκ 

κέδρου οριζοντίους καί καθέτους, τινες των οποίων διακρινονται κατα την 

ΝΔ πλευράν εις άξιόλογον κατάστασιν (είκ. 16). Ή διάσωσις τοιούτων ξυλο- 

δέσμων εκ τοΰ ΙΔ'-ΙΕ' αίώνος αποτελεί ενδιαφέρον τεκμήριον τής καλής 

επιλογής καί χρήσεως τοΰ ξύλου κατά τήν εποχήν ταΰτην- Εις τό κατώτερον 

σημεΐον τοΰ Ν τοίχου διακρινονται ΐχνη ανακουφιστικής άψιδος διότι προ- 

Είκ. 17. Κιονόκρανον επί τής κόγχης 
τοΰ ίεροΰ τής Άναλήψεως. 

φανώς τό έδαφος εις τό σημεΐον αυτό δεν θά παρουσίαζεν ικανοποιητικήν 

άντίστασιν, τοιουτοτρόπως δέ μετεφέρθησαν αί ωθήσεις εις πλέον ανθεκτικόν 

σημεΐον. Είς ΰψος τι υπέρ τήν κόγχην τής προθέσεως άνεΰρομεν ΐχνη κογχυ- 

λιατών λελαξευμένων, οι όποιοι άπετέλουν τάς γενέσεις θόλων βαινόντων 

καθέτως προς τον άξονα τοΰ ναοΰ (είκ. 14, 15). Η ένδειξις αυτή οδηγεί 

ήμάς εις τήν εξαγωγήν συμπερασμάτων περί τοΰ τρόπου επικαλυψεως αυτοΰ. 

. Έρευνώντες καί κατά τό συμμετρικόν ώς προς τήν αψίδα τοΰ ιεροΰ σημεΐον, 

άνεΰρομεν όμοια επίσης ΐχνη θολητών, προσδιορίζοντα τάς γενέσεις τών 

1 Καί είς παλαιοτέρας έποχάς έχομεν παραδείγματα ναΐσκων ή ασκητηρίων δια¬ 

τεταγμένων δίκην όστρέων επί παρειών βράχων. Πρβλ. Γ. Σωτήριου, Η μονή 
τής Αγίας Λαύρας, "Ημερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος, 1925, σ. 185, είκ. 3, σ. 

186, είκ. 4. 
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πρασίνου εδάφους διακρίνεται τμήμα επιγραφής: ΟΕ ΠΡΟΟΚΥΝΟΥΜΕΝ 

(εΐκ. 20). 

Τό ώραΐον, πλήρες εκφράσεως, υψηλής γαλήνης, πρόσωπον τής Θεοτό¬ 

κου μέ τά λεπτά κανονικά χαρακτηριστικά είναι ειργασμένον μέ μεγάλην επι¬ 

μέλειαν και ακριβές σχέδιον. Εις τον γενικόν τόνον ώχρας σμαραδόχρους 

πράσινη σκιά και φωτειναί ψιμιθίαι δίδουν λεπτήν πλαστικότητα εις τό πρό¬ 

σωπον. Μέ όμοίαν λεπτότητα αποδίδεται και τό παιδικόν πρόσωπον του Χρί¬ 

στου. Ή ολη παράστασις τής Θεοτόκου δεικνύει δρθάς αναλογίας καί άντί- 

ληψιν τής τρίτης διαστάσεως μέ τον έντεχνον, έκ ζωηρών κηλίδων καί γραμ¬ 

μών φωτισμόν καί την μαλακότητα τής πυκνής πτυχολογίας. 

Εΐκ. 20. Επιγραφή επί τής κόγχης 
τοΰ ίεροΰ βήματος τής Άναλήψεως. 

Τον αρχάγγελον διακρίνει πλήρης χάριτος καί ευστροφίας κίνησις. Εις τό 

ελαφρόν πολύπτυχον ένδυμα αριστοτεχνικός φωτισμός διαγραφών τάς ρυθμι¬ 

κός γραμμάς των πτυχώσεων προσδίδει εις αυτό θερινόν διαφάνειαν. Την 

μικράν χαρίεσσαν κεφαλήν μέ τό εκφραστικόν πρόσωπον είργασμένην μέ τά 

αυτά χρώματα ωμής καί εψημμένης δμπρας καί σμαραγδίνης σκιάς, διακρίνει 

ελευθερία έκτελέσεως καί ζώσα φυσικότης. Τήν διακοσμητικότητα των πτε¬ 

ρύγων τονίζουν οί χρωματισμοί: ζωηροί φωτεινοί τόνοι επί υποστρώματος 

δ'μπρας εναλλάσσονται μέ ζωηρούς τόνους εις τάς παρυφάς. 

Οι ανώτερου χαρακτήρες τής τέχνης μαρτυρούν δτι πρόκειται περί άρί- 

στου έργου τής παλαιολογείου Αναγεννήσεως καί συνδέουν τά πολύτιμα 

ταϋτα λείψανα των τοιχογραφιών τοΰ ναού τής Άναλήψεως προς τάς τοιχο¬ 

γραφίας τοΰ Μυστρά καί Ιδίως προς τάς τοΰ Αφεντικού. 

Μεταξύ τών διαφόρων νεωτέρων χαραγμάτων καί ενθυμήσεων εν οις 

«1649 Αύγούστου» καί έτερον « 1691 » άπαντώμεν λίαν ενδιαφέροντα σύν¬ 

τομα χρονικά έπί διαφόρων γεγονότων καί άκιδογραφήματα τά όποια χρή- 

ζουν ιδιαιτέρας έρεύνης. 
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3. Μονή Αγίου Νικολάου Βαρσών. 

Ή μονή Βαρσών ή Βρασών1 τιμάται επ’ όνόματι του 'Αγίου Νικολάου 
επισκόπου Μύρων τής Λυκίας καί ανήκει εις τον δήμον Κορυθίου 8 τής επαρ¬ 

χίας Μαντινείας. Εύρίσκεται επί τής Ν παρειάς του Παρθενίου ορούς πλη¬ 

σίον των χωρίων Λουκά καί Νεοχωρίου (Νιοχώρι). Έκ Τριπόλεως πλησιε- 

σιεστέρα είναι ή επίσκεψις τής μονής μέσφ Νεοχωρίου. Κατά την πορείαν 

ταΰτην δεξιά ήμων δεσπόζει τό δρος Σαμαράδες καί επ’ αριστερά τό δρος 

Αγιάννη εις τούς πρόποδας τού οποίου διακρίνονται τά ερείπια τού Ναού 

τής Ζωοδόχου Πηγής καταστραφέντος επί Τουρκοκρατίας. Συνεχίζοντες τήν 

πορείαν άνερχόμεθα εις διάσελλον δπου συναντώμεν Ναόν τιμώμενον επ’ όνό- 

ματι τής υψωσεως του Τίμιου Σταυρού. Δεξιά προβάλλει δρος υπό των εντο¬ 

πίων δνομαζόμενον Ψηλή ράχη καί επ’ αριστερά τό πρόβουνον τού Παρθε¬ 

νίου όρους Κουτρούφι, επί τής παρειάς τού οποίου έχει άνεγερθή ή μονή. 

Ή αρχαιότερα μνεία τής μονής (23 Φεβρουάριου 1089) εύρίσκεται εις 

τον ύπ’ άριθ. 180 κώδικα τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος καί εν 

ψΰλ. 176« , άντιγραψεϊσα υπό τού Ν. Βέη 3 καί εχουσα ώς εξής: 

«*{· ή μέν χείρ’ ή γράψασα, σήπετε τάφω' 

τό δέ γράμμα μένη | εις χρόνους πληρεστάτους » 

« Επληρώθη συ^ν Θ(ε)ώ' μη(νί) φε(β)ρ(ουαρίφ) κγ ήμέρ(ςι) παρα(σκευή) 

ώρςι β ίνδ(δικτιώνος) ιβ | τού έτους ,ς-φ^ζ'. Δια χειρό(ς) άνδρε(ου) νοτ(α)ρ(ίου) 

καί καλιγράφου' | καί ει τι εγίνετο άχρη ψιλού σφάλματο(ς)· διά τον Χ(ρι- 

στό)ν συγχω(ρήσα)τέ μοι» 

εγένετο η έξοδος παρά θεοφυλάκτου (μον)αχ(ού) καί ίερέως [ τού νη- 

κληώτου τ(ή)ς μονής-ου αγίου νικολάου τ(ή)ς βάλτ (ας) | καί οι άναγινδ- 

σκοντες εύχεσθε περί αυτού :» 

’Εκ τού σημειώματος συμπεραίνομεν δτι ή μονή τού Αγίου Νικολάου 

τής Βαλτας είναι ή Μονή Βαρσών4. 'Η Βάλτα, κατά τον Βέην, είναι έτερος 

τύπος τού βάλτος, υποκοριστικόν δέ τού βάλτος-βάλτα 5 είναι τό Βαλτέτσι 

1 Ν. Βέης, Βυζαντινάί έπιγραφαί Γορτυνίας, Βυζαντινά Χρονικά, τ. ΙΑ', Πε- 
τροΰπολις 1904, σ. 63 - 72. 

2 Γενικά Αρχεία του Κράτους, Μοναστηριακά, Φ. 325. Α. Ζ. Μ. Μάμουκα, 
Τά Μοναστηριακά, έν Άθήναις 1859, σ. 156. 

3 ”Ε.ά., σ. 66. 

4 Πρβλ. Π. Ζ&1ζγΙΙιίιιο3, Τε ϋεεροί&ί Οτεε άε Μοτεε, τ. Β', Αίθέηεε 
1953, σ. 303. 

5 Τον τύπον βάλτα, άπαντώμεν καί εις τό έν Πάρφ μονύδριον τής Ζωοδόχου 
πηγής έν τοποθεσία Λάκκου Βάλτα, εις σιγίλλιον τοΰ έτους 1652. Πρβλ. Δ. Α. Ζα- 

κυθινόν, Ελληνικά, τ. Β', 1929, σ. 157. 
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(χωρίον). ’Όντως παρά τήν μονήν Βαρσών γειτνιάζει μικρόν έλος καί σήμε¬ 

ρον, άλλοτε πιθανώς μεγαλύτερων διαστάσεων. Λίαν σημαντική, προσέτι, διά 

τήν μελέτην τού καθολικού είναι ή πληροφορία καθ’ ήν δ δαπανήσας διά 

τήν γραφήν τού άνωτέρω κωδικός Θεοφύλακτος μοναχός καί νοτάριος ήχο 

Νυκλιώτης ήτοι εκ τής μεσαιωνικής κατά τήν Τεγεάτιδα πόλεως1. 

Ή αρχική διάταξις καί μορφή τών κελλίων καί τού καθολικού τής μονής 

μάς είναι άγνωστος. Ή εις τήν σημείωσιν τού Κώδικος 180 τής Εθνικής 

βιβλιοθήκης τής Ελλάδος άναψερομενη μονή καί συνεπώς καί τό καθολικόν 

τού ΙΑ' αϊώνος δεν διασώζονται πλέον. Πιθανώς κατεστράφησαν εκ πυρ- 

καϊάς καί άνεκτίσθησαν μεταγενεστέρως κατά τήν μεταβυζαντινήν εποχήν. 

Εις τήν πρώτην περίοδον πιθανώς ανήκουν ώρισμένα εκ τών γλυπτών θωρα¬ 

κίων καί κιονίων τών εντειχισμένων εις τό νεώτερον καθολικόν ή κατεσπαρ- 

μένων πέριξ τής αυλής τής μονής. Έτερα γλυπτά τεμάχια είναι πολύ πιθα¬ 

νόν νά έχουν μεταφερθή αλλαχού. 

Εις τά Γενικά Άρχεΐα τού Κράτους2 άνεύρομεν πολύτιμα στοιχεία περί 

τών χτισμάτων τής μονής, χρονολογούμενα προ εκατό ετών, κατά τήν εποχήν 

δηλαδή καθ’ ήν εγένετο γενική επισκευή τής μονής, οπότε καί κατεδαψίσθη- 

σαν ωρισμένα τών παλαιών χτισμάτων. Έκτοτε συνεχίσθησαν αί επισκευαί 

καί μετατροπαί εις τε τό καθολικόν καί τά κελλία, προσετέθησαν δέ πλεΐστα 

προσκτίσματα, ή?Αοιώθη συνεπώς εν πολλοίς ή μορφή τής μονής τό δέ 

καθολικόν εκακοποιήθη δλως προσφάτως. 

’Ήδη από τού 1836 εχομεν πληροφορίας καί περιγραφάς τών χτισμά¬ 

των εις καταστατικόν πίνακα3, περιέχοντα τήν κινητήν καί ακίνητον περιου¬ 

σίαν τής μονής. Συμφώνως προς τον πίνακα ή μονή «περιέχει 5 άνώγεια 

δωμάτια — 10 κατώγεια — 4 υπόγεια — 1 πύργον σεσαθρωμένον — 1 ναόν 

θολόκτιστον — 2 προαύλια έκτάσεως 2 στρεμμάτων έξω τής μονής. Υπάρ¬ 

χουν καρυδιές 3, αμπελώνες 3 — κηπάριον 1 — εντός τής μονής κυπαρίσσια 3 ». 

Εις έτερον έγγραφον υπό χρονολογίαν 10 Ιουνίου 1850 διαβάζομεν 

«διάφορα κελλία ώς καί αυτός ό τοίχος τής μονής ύπέκυψαν εις φθοράν». 

Έκ τών εγγράφων συνάγεται δτι κατά τήν εποχήν ταύτην τά χτίσματα τής 

μονής ιδίως τά κελλία καί αί εγκαταστάσεις, άνήκοντα προφανώς εις τήν επο¬ 

χήν τής Τουρκοκρατίας ώς εκ τής μορφής καί τής τεχνικής των διαφαίνεται, 

είχον ύποστή μεγάλας κάταστροφάς λόγφ ευτελούς κατασκευής. Διά τον λόγον 

τούτον προσεκλήθη δ ανθυπολοχαγός Α. Μομφεράτος, μηχανικός τής οδο¬ 

ποιίας Τριπόλεως δ οποίος συνέταξεν έγγραφον υπό ημερομηνίαν 8 Φεβρουά¬ 

ριου 1852 περιγράφων τήν κατάστασιν τών χτισμάτων καί τά έξοδα στοι- 

1 Ν. Βέης, έ'.ά., σ. 66. 

3 Γ.Α.Κ., Μοναστηριακά, Φ. 325. 

8 Γ.Α.Κ., έ.ά. 
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χειώδους επισκευής. Ενδιαφέρον παρουσιάζει τό συνοδεΰον τό έγγραφον 

πρόχειρον^ σκαρίφημα άποτυπώσεως τής ύπαρχοΰσης καταστάσεως των κτι- 

σματων τής μονής, περιλαμβάνον κάτοψιν και Α πρόοψιν1 (εικ. 21). Τό 

συνοδεΰον την πρόχειρον άποτΰπωσιν έγγραφον του μηχανικού Α. Μομφερά- 

του έχει ώς εςής Ο Ιερός ναός καί τό οίκημα του ίερεως φκοδομήθησαν 

επί βυζαντινών αΰτοκρατόρων είναι δέ καί τά στερεώτερα μέρη του κτηρίου. 

"Ολα τα υπόλοιπα είναι μεταγενεστέρων εποχών προσθήκαι διώροφοι καί 

θολοσκέπαστοι, ένεκεν δέ τής άτεχνου κατασκευής των οι μέν θόλοι είναι εν 

γένει^σχεδόν διαρρηγμένοι τά δέ πρόσωπα εκτός τής κατακορΰφου θέσεώς 

των. "Ινα επισκευασθώσιν καταλλήλως άναγκαιον είναι οι μέν θόλοι τών 

ανωγείων νά άντικατασταθώσι διά ξύλινων στεγών, τά δέ πρόσωπα τών κελ- 

λίων νά άνανεωθώσιν από τά πατώματα, ή τοιαύτη όμως εργασία απαιτούσα 

σημαντικήν δαπάνην περιωρίσθη προς τό παρόν εις τά πλέον επικίνδυνα μέρη 
είναι τά εφεξής... δρχ. 2.037,45». 

Τά εις την περιγραφήν του άνθυπολοχαγοΰ Μομφεράτου άναφερόμενα 

τμήματα, τό καθολικόν καί τό οίκημα του ίερεως, ώς άνεγερθέντα επί βυζαν¬ 

τινών αΰτοκρατόρων, δεν εΰσταθοΰν. Πάντως είναι πολύτιμος ή πληροφορία, 

ώς μαρτυρία τεχνικού, περί τής άρχαιότητος τούτων εν σχέσει προς τά υπό¬ 

λοιπα. Εκ τών ανωτέρω συμπεραίνομεν δτι προγενέστερα τών διαφόρων χτι¬ 

σμάτων, τών άναφερομένων ήδη είς τό έγγραφον του 1836, είναι δ ναός καί 

ή τριώροφος κατοικία του ίερεως. Δεν είναι πιθανόν δμως δτι ή μονή, κατά 

την προγενεστέραν^ ταΰτην εποχήν, άπετελείτο μόνον εκ του καθολικού καί 

τής κατοικίας του ίερεως. "Ισως τά υπόλοιπα μεταγενέστερα κελλία εκτίσθη- 

σαν επί τών θεμελίων καταστραφέντων άρχαιοτέρων κελλίων, εφ5 οσον μάλι¬ 

στα έδέχθημεν δτι κατά την θέσιν ταΰτην ήδη άπό του ΙΑ' αίώνος ύπήρχεν 

ιερόν καταγώγιον, καταστραφέν άγνωστον πότε. Λογικόν συνεπώς είναί νά 

συμπεράνωμεν πώς μετά την καταστροφήν τής αρχικής μονής τοΰ ΙΑ' αΐώ- 

νος, άνηγέρθησαν επί τών ερειπίων τό νέον καθολικόν, κατά την μεταβυζαν¬ 

τινήν Ισως εποχήν, καί αριθμός τις κελλίων κατά τήν σημερινήν περίπου 

θεσιν ή οποία εκ τής μορφολογίας τοΰ εδάφους προσφέρεται κατάλληλος προς 

τούτο. Είναι επίσης πιθανόν δτι ή σημερινή φρουριακή εξωτερική μορφή 
τής μονής διετήρησε τήν αρχικήν τοιαύτην. 

'Η μονή, ώς άνεφέραμεν, άνηγέρθη Ιπί τής αποκρήμνου Α παρειάς τοΰ 

όρους διαμορθωθέντος τοΰ εδάφους είς δύο επίπεδα δι’ άναλημματικοΰ τοί¬ 

χου, παραλλήλως προς τάς καμπΰλας. Είς τό κέντρον τής μονής καί επί τοΰ 

υψηλότερου επιπέδου άνφκοδομήθη τό καθολικόν παραλλήλως επίσης προς 

τας καμπΰλας, περιβαλλόμενον εν σχήματι Π υπό τών κελλίων τά οποία 

1 Γ.Α.Κ., έ.ά., Φ. 32δ. 
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Είκ. 21. Πρόχειρον σκαρίφημα άποτυπώσεως τής μονής τοΰ “Αγίου Νικολάου Βαρσών 
εκπονηθέν τό έτος 1852 υπό τοΰ μηχανικού Α. Μομφεράτου. 

"Ανω Β πρόοψις, κάτω, κάτοψις τών κελλίων καί τοΰ καθολικού. 
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παρουσιάζουν τό μέγιστον ύψος «ατά την Β πλευράν ( είκ. 21). Ό εν τη 

«ατόψει του Μομφεράτου προσανατολισμός προφανώς είναι λανθασμένος ώς 

ε« της θέσεως ™{Περου βήματος του καθολικού διαπιστούται. 'Η κυρία 

είσοδος τής μονής, ή εν τφ σχήματι ώς μεγάλη είσοδος αναγραφόμενη, εις ήν 

καταλήγει ή^έκ Νεοχωρίου άγουσα ατραπός, εύρίσχεται κατά την Α πλευράν 

τής μονής, είναι θολοσχεπήςκαι μιμείται τον «ατά τήν βυζαντινήν περίοδον 

«διαβατικόν». Διά τής εισόδου ταΰτης εισερχόμενα εις την χαμηλοτέραν 

στάθμην τής μονής, δπου εχομεν επ’ αριστερή τον άναλημματικόν τοίχον καί 

τάς δυο κλίμακας προσπελάσεως προς τό άνώτερον επίπεδον και δεξιά διά¬ 

φορα ισόγεια καί δπόγεια διαμερίσματα άποθήκας, άχυρώνας καί άμπάρια 

προς φυλαξιν των ζωοτροφιών καί σταυλισιν τών ζοόων τής μονής. Κατά την 

Δ' πλευράν ύπάρχει ετέρα βοηθητική έξοδος δδηγοΰσα προς τά κηπάρια τής 

μονής ευρισκόμενα κάτωθι του εν τφ σχήματι αναγραφόμενου ήγουμενείου του 

σήμερον ώς τράπεζα τής Μονής χρησιμοποιούμενου. Δεξιά τής θύρας εϊσόδου 

υπάρχει γωνιακός χώρος άναφερόμενος εν τφ σχήματι ώς « διώροφος θολο¬ 

σκέπαστος αποθήκη (αμπάρι)». 

Αριστερά τής εισόδου υπάρχουν διάφορα κελλία, καθέτως προς τάς 

καμπύλας διατεταγμένα, προσπελάσιμα διά λίθινης κλίμακας εκ τής κατωτέρας 

αυλής. Κατά^ τήν Β πλευράν τήν εύρισκομένην προς τό μέρος τής κατωφέ¬ 

ρειας του εδάφους ΰπάρχει εν σειρά διώροφον κτίσμα, πλήν Ινός τμήματος 

τούτου διαμορφωθέντος ε!ς τριώροφον. Τούτο είναι τό ύπό του Μομφερά¬ 

του άναφερόμενον ώς άρχαιότερον, καλυπτόμενον διά σταυρεπιστέγου διατά- 

ξεως τών στεγών. Είς τό κέντρον τής πλευράς ταΰτης καί ε!ς τό χαμηλότερον 

σημείον υπάρχει μικρά είσοδος. 'Η λειτουργία τών διαφόρων χώρων σημειού- 

ται εν τφ σχήματι ώς εξής, άρχομένων εξ άνατολών: « 3Ανώγειον μαγειρική, 

κατώγειον αχούρια. Μικρά είσοδος, άποθήκη, ίερέως τριώροφον δωμάτων, 

συσσίτων μοναχών». 'Ως §κ της κατόψεως, αλλά καί τής προόψεως διαφαί- 

νεται τό προς Δ τμήμα διακρίνεται ώς προγενέστερον του ΑΒ τμήματος. Αί 

διαστάσεις τοΰ τμήματος τούτου είναι, πλάτος 5,50 καί μήκος 24,00 μ. Τό 

ΒΑ τμήμα, προεκτεινόμενον εν εσοχή, έχει μήκος 23,00 μ. Εις τήν Δ πλευ¬ 

ράν, είς τον όροφον, ύπήρχεν τό ήγουμενείον, σήμερον δέ ή τράπεζα τών 

μονάχων. Είς τήν ΝΛ γωνίαν αναγράφεται «κωδωνοστάσιον καί πύργος 

θολοσκέπαστος διώροφος» διαστάσεων 8,50χ6,00 σεσαθρωμένος ήδη τό 

1836^, κατά τήν^μνείαν σχετικού εγγράφου, κατεδαφισθείς προφανώς τφ 1852. 

Εν επαφή προς τήν Β πλευράν τού καθολικού, κατεγράφησαν εν τφ 

σκαριφήματι, «κελλία διώροφα θολοσκέπαστα» μέ χαγιάτι κατά τήν Β πλευ¬ 

ράν, άνωθεν τής κρήνης. Είς τήν ΝΔ γωνίαν επίσης τού καθολικού παρί- 

σταται κτισμα μέ κελλία διώροφα θολοσκεπή. Τό κωδωνοστάσιον, τά κελλία 

τού καθολικού καί τό τελευταΐον άναφερθέν κτίσμα κελλίων, έχουν κατεδα- 

φισθή εις παλαιοτέραν εποχήν, εις τήν θέσιν δέ τού κωδωνοστασίου καί είς 
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τήν προέκτασιν τής Δ πλευράς άνηγέρθησαν νεώτερα πολυώροφα κελλία εκ 

σιδηροπαγούς σκυροδέρματος. 

Τό καθολικόν τής μονής ανήκει είς τον σύνθετον τετρακιόνιον τύπον 

τών εγγεγραμμένων σταυροειδών ναών. Ό κυρίως ναός έχει εσωτερικός δια¬ 

στάσεις 9,60X6,61 δ δέ νεώτερος νάρθηξ έχει διαστάσεις 3,00x5,90 (είκ. 

22). 'Η ιδιομορφία τού καθολικού συνίσταται είς τό δτι τήν θέσιν τού 

δυτικού ζεύγους τών κιόνων καταλαμβάνουν πεσσοί διαστάσεων 0,62x0,62. 
Οι πεσσοί τού ιερού έχουν διαστάσεις 0,64 -0,67 Χθ,69, ή δέ περίμετρος τών 
κιόνων είναι 1,14. Τό πάχος τής τοιχοποιίας τού κυρίως ναού είναι 0,67 *. 
'Ο τρούλλος τού ναού Ιγγράφεται Ιντός ορθογωνίου διαμέτρου 4,03 τού 
οποίου αί πλευραί ποικίλλουν μεταξύ 2,56-2,82 καί στηρίζεται άφ3 ενός επί 

τών κλειδών τών τεσσάρων ήμικυλινδρικών θόλων τών κεραιών τού σταυρού 

καί άφ5 ετέρου επί τών τεσσάρων σφαιρικών τριγώνων (λοφίων). Αί δυνά¬ 

μεις μεταφέρονται μέσφ τών τεσσάρων στηριγμάτων είς τό έδαφος, διά τών 

τεσσάρων δέ ήμικυλινδρικών θόλων είς τήν εξωτερικήν τοιχοποιίαν. Τά τέσ- 

σαρα έναπομένοντα γωνιακά τμήματα διαστάσεων 1,35 -1,40X 1,93 καλύπτον¬ 

ται δι’ ελλειψοειδών ασπίδων επί λοφίων τών οποίων δ μέγας άξων δεν διή- 

κει καθ’ δλην τήν μεγάλην διάστασιν τού ορθογωνίου τής κατόψεως, αλλά ή 

άσπίς στηρίζεται κατά τά πέρατα τοΰ μεγάλου άξονός της επί προβόλων μορ¬ 

φής κοίλων κυματίων. 
Τό ιερόν βήμα καλύπτεται διά προεκτάσεως τής Α ήμικυλινδρικής 

κεραίας τού σταυρού, τά δέ διαμερίσματα τής προθέσεως καί τού διακονι¬ 

κού δι5 ήμικυλινδρικών θόλων τών οποίων δ άξων βαίνει παραλλήλως προς 

τον άξονα τοΰ ναού. Αί τρεις ήμικυκλικαί κόγχαι τού ίεροΰ βήματος, τής 

προθέσεως και τού διακονικού εξωτερικώς, κατά τήν Α πλευράν, διαμορ- 

φούνται ήμιεξαγωνικώς. *Η δλη κατασκευή εξωτερικώς τής τοιχοποιίας τών 

κογχών προδίδει διαφορετικήν εποχήν. 

Ό νάρθηξ στεγαζόμενος δι* ήμικυλινδρικών θόλων διατεταγμένων καθέ¬ 

τως, ασφαλώς προσεκολλήθη είς τον κυρίως ναόν είς μεταγενεστέραν εποχήν 

διότι διακρίνομεν είσέτι κατά τήν Δ εξωτερικήν πλευράν τού κυρίως ναού 

ήμικεκαλυμμένα ανάγλυφα θωράκια. Ό άξων τής κεντρικής καμάρας εύρί- 

σκεται είς ΰψηλοτέραν στάθμην καί είναι παράλληλος προς τον άξονα τού 

ναού (είκ. 22). Τό πλάτος τού νάρθηκος εσωτερικώς δεν διήκει καθ’ δ?νον 

τό πλάτος τού ναού προφανώς λόγφ ΰπάρξεως βράχου κατά τήν Ν πλευράν. 

Είς τό σημεΐον τούτον αυξάνεται άφ5 ενός τό πάχος τής τοιχοποιίας, άφ3 ετέ¬ 

ρου δέ διαμορφούται δ χώρος, διά δύο αναβαθμών, κ?αμακοειδώς. Ή θύρα 

1 Τό εξωτερικόν μήκος τοΰ ναοΰ κατά τήν Β πλευράν είναι 14,50 καί κατά τήν 
Ν 14,80, *Η χορδή τής άψϊδος τοΰ ίεροΰ 2,48 καί τό βέλος 1,20. Ή χορδή τής 
κόγχης τοΰ διακονικού 1,18 καί τό βέλος 0,42. 
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Είκ. 22. Ιίάτοψις τού καθολικού της μονής Βαρσών. 
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χον κυρίως ναοΰ, ή σήμερον επικοινωνούσα μετά τοΰ νάρθηκος δεν εΰρίσκε- 

ται κατ’ άξονα άλλ’ εκκέντρως, ομοίως και ή εξωτερική Δ θύρα τοΰ νάρθη¬ 

κος (είκ. 22). 

Είκ. 23. Σκαρίφημα τοΰ καθολικού καί τών Α κελλίων 
ώς είχον κατά τό έτος 1948 (Ν. Μουτσόπουλος). 

Ή κάλυψις τοΰ κυρίως ναοΰ ακολουθεί τό κατά την περίοδον τής τουρ¬ 

κοκρατίας εφαρμοζόμενον σύστημα οπού ή δικλινής στέγη η καλυπτουσα την 

Α καί Δ κεραίας τοΰ σταυροΰ συνεχίζεται καλυπτουσα και τα γωνιαία διαμε¬ 

ρίσματα. Έκ τής δίκλινους ταΰτης στεγάσεως εξέχει μόνον ή έγκαρσία κεραία 

τοΰ σταυροΰ καλυπτόμενη ώσαΰτως διά δίκλινους στέγης (είκ. 23). Τοιαΰτη 

στέγασις απαντάται εις ναούς τοΰ αΰτοΰ τΰπου και τών αυτών διαστάσεων 

τής γειτονικής περιοχής τής Γορτυνίας τοΰ ΙΤ' αίώνος καί μεταγενεστέρους. 

Συγκεκριμένως εις τήν Ζωοδόχον Πηγήν Καρυταίνης, εις τον “Αγιον Νικό¬ 

λαον Καρυταίνης, δπου δμως κατ’ Ιξαίρεσιν τά γωνιαία διαμερίσματα καλύ¬ 

πτονται διά φουρνικών εξεχόντων τής δικλινοΰς στέγης1, εις τό καθολικόν 

τής Νέας Μονής τοΰ Φιλοσόφου παρά τήν Δημητσάναν, εις τό καθολικόν 

τής Νέας Μονής Καλαμιού είς ναούς τής Στεμνίτσης καί εις άπαντα σχεδόν 

1 Ν, Κ. Μουτσόπουλος, *Η αρχιτεκτονική τών Εκκλησιών καί τών Μονα- 

στηρίων τής Γορτυνίας, Άθήναι 1956, σ. 52, είκ. 28, ο. 62, εικ. 34, σ. 63, εικ. 35. 



Ν. Κ. Μουτσοπούλου 

τά νεώτερα παραδείγματα του ως δίνω τύπου, τά περί τούς χρόνους της άπε- 
λευθερώσεως άνεγερθέντα*. 

Ο ναρθηξ επίσης καλύπτεται διά δίκλινους στέγης κατά τον άξονα του 

ναοΰ αλλά εις χαμηλοτέραν στάθμην ευρισκόμενης της στεγα'σεως τού κυρίως 

ναού. Δεν αποκλείεται ή μορφή τής σημερινής διατάξεως των στεγών του 

κυρίως ναού, νά προέκυψεν εκ μεταγενεστέρας επικεραμώσεως, άν καί τούτο 

είναι σχετικώς σπάνιον. Δεχόμενοι όμως αυτήν ως την άρχικήν, ε'χομεν εν 

χαρακτηριστικόν παράδειγμα στεγάσεως ναού των χρόνων τής Τουρκοκρα¬ 
τίας καί δή τού ΪΤ' - ΙΖ' αίώνος. 

1 Έ.ά., σ. 87 έ|. 

Είκ. 24. ΒΔ αποψις τού καθολικού τής μονής τού Αγίου Νικολάου Βαρσών ( 1958). 
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"Οτε επεσκέφθημεν διά πρώτην φοράν τήν μονήν τό έτος 1948 δεν 

είχεν έπιχρυσθή εκ δευτέρου τό καθολικόν καί ιδίως τό τύμπανον τού οκτα¬ 

γωνικού τρούλλου, τό όποιον διέσωζε τήν δι5 ίσοδόμων ορθογωνίων ασβε¬ 

στόλιθων δομήν του καί τήν χαρακτηριστικήν ολίγον κάτωθεν τής κορυφής 

των όρθογονίων, κατά τά σημεία τού όρίζοντος, ανοιγμάτων, οδοντωτήν ται¬ 

νίαν (είκ. 23). Τό γείσον τού τυμπάνου τού τρούλλου επίσης εχαρακτήριζεν 

διπλή σειρά οδοντωτών ταινιών τής άνωτέρας εν προβάλω εξεχούσης και 

επί ταΰτης κατέληγεν ή μορφή οκταέδρου πυραμίδος νεωτέρα κεράμωσις. Τά 

ανοίγματα τού τρούλλου καλύπτονται έτι και σήμερον διά φατνωμάτων εκ 

μαρμάρου διατρυπωμένου διά τριών κυκλικών οπών. 

Κατά τήν δευτέραν έπίσκεψιν τής μονής κατά τό θέρος τού έτους 1958 

ό ναός είχεν επίκαλυφθή εξ ολοκλήρου διά παχέος ασβεστοκονιάματος, πρά¬ 

γμα τό όποιον επέφερεν άλλοίωσιν τής μορφής του καί απώλειαν τής κλί- 

μακος. Ή τοιαύτη επικάλυψις άπέκρυψεν ιδίως τήν κομψότητα τού τρούλ¬ 

λου, επιπροσθέτους δέ άνηγέρθη υπέρ τον νάρθηκα καί άνωθεν τής εισόδου 

μονόλοβον κωδωνοστάσιον (είκ. 24). “Η Ν πλευρά τού ναού ή πλησιεστέρα 

προς τούς ύπερκειμένους βράχους έχει διατηρήσει τήν αρχικήν διαμόρφωσιν 

αυτής. 

Συγκρίνοντες τάς εσωτερικός διαστάσεις τού καθολικού τού "Αγίου Νικο¬ 

λάου μέ ναούς τού συνθέτου τετρακιονίου τύπου, τής γειτονικής επαρχίας τής 

Γορτυνίας παρατηρούμεν ομοιότητας. 

’ Ονομασία καί Θέσις ναοδ 
Εσωτε¬ 
ρικόν 

μήκος Α 

Εσωτε¬ 
ρικόν 

πλάτος Β 

Α 
Β 

Εμβαδόν 
τ.μ. 

Αίών μ.Χ. 

"Αγιος Νικόλαος Βαοσών. 9,60 6,60 1,45 64,0 — 

Ζωοδόχος Πηγή Στεμνίτσης .... 8,80 6,70 1,31 59,0 ΙΖ' 

Ζωοδόχος Πηγή Καρυταίνης .... 9,50 7,00 1,36 66,5 ΓΓ - ΙΖ' 

"Αγιος Νικόλαος Καρυταίνης .... 11,00 7,30 1,51 80,0 Η
-1

 

►0
 

Ν
 

Νέα Μονή Φιλοσόφου παρά τήν Δη- 

μητσάναν.. 9,20 6,40 1,42 58,0 ΙΖ' (1693) 

Έν γενικαΐς γραμμαΐς οί ναοί οΰτοι παρουσιάζουν μεταξύ των μεγάλην 

ομοιότητα. Τό καθολικόν, ιδίως, τής Νέας Μονής τού Φιλοσόφου έχει τάς 

αύτάς περίπου διαστάσεις 9,20X6,40, εμφανίζει όμως ώρισμένας παραλ- 

λαγάς ιδίως εις τήν εξωτερικήν διαμόρφωσιν τών κογχών τής προθέσεως καί 
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του διακονικού, αί όποϊαι εγγράφονται εις τό πάχος της Α τοιχοποιίας πρά¬ 

γμα το οποίον προδίδει μεταγενεστεραν εποχήν τής των ήμιεξαγωνικών κογ¬ 

χών του Αγιου Νικολάου Βαρσών. Ή κυκλική επίσης διαμόρφωσις του 

τυμπάνου του τροΰλλου τής Ν.Μ. Φιλοσόφου προδίδει και πάλιν μεταγενε 

στέραν εποχήν κατασκευής τής του οκταγωνικού τυμπάνου του 'Αγίου Νικο¬ 

λάου. Αί ως άνω παρατηρήσεις επί των μορφών καί τών επί μέρους στοι¬ 

χείων (τυμπάνου τροΰλλου, κογχών κ.λ.π.) τών εγγεγραμμένων σταυροειδών 

ναών, Ισχύουν μεταξύ ναών μεταγενεστέρων τού ΙΕ' αίώνος. "Αξιόν παρα- 

τηρησεως επίσης είναι δτι τά γωνιαία διαμερίσματα, τά μεταξύ τών σταυρο¬ 

καμαρών καί τού ορθογωνίου τής κατόψεως καλύπτονται, εις άπαντας τούς 

ανωτέρω συγχρινομένους ναούς, δι3 ελλειψοειδών ασπίδων επί λοφίων1. Ό 

λόγος τέλος τών εσωτερικών διαστάσεων τών ναών Α : Β κατά τον Ϊ9" καί 

ΙΖ' αιώνα, οπότε καί εφαρμόζεται κατά προτίμησιν, ιδίως ώς καθολικόν, ό 

τύπος τού συνθέτου τετρακιονίου ναού, υπό την εξεταζομένην μορφήν, ποι¬ 

κίλλει από 1,30-1,50. 

Πλ,εον ουσιαστική διαφορά μεταξύ τών βυζαντινών καί μεταβυζαντινών 

συνθέτων τετρακιονίιον ναών, οι όποιοι μάλιστα χαρακτηρίζουν τον τύπον 

τής Σχολής τής Πρωτευούσης2, είναι δτι τό ορθογώνιον, τό όριζόμενον υπό 

τού εγγεγραμμένου σταυρού, εις τό όποιον προσκολλάται αύτοτελώς ό χώρος 

τού ιερού εις μέν τον βυζαντινόν τύπον είναι κατά τό πλεΐστον τετράγωνος 

ένφ εις τον μεταβυζαντινόν τύπον κλίνει προς τό ορθογώνιον, εχον τήν διά- 

στασιν τού μήκους μεγαλυτέραν. Εις τον εξεταζόμενου ναόν τού 'Αγίου Νι¬ 

κολάου ο λογος τού μήκους προς τό πλάτος, τού χώρου τού εγγεγραμμένου 
σταυρού εξαιρούμενου δηλαδή τού ιερού, είναι 1,18. 

Εκ τών ως άνω παρατηρήσεων είναι δυνατόν νά κατατάξω μεν τον εξε- 

ταζομενον ναόν μεταξύ τού 19" και ΙΖ' αϊώνος καί μάλιστα εις τάς άρχάς 

τού ΙΖ αιώνος. Εις τούτο μάς υποβοηθούν αι κομψαί άναλογίαι κατά τε 

τήν κάτοψιν καί ιδίως τήν διάπ?,ασιν τών όγκων εξωτερικώς. Ή διαμόρ- 

φωσις τού τυμπάνου τού τροΰλλου, ή εξωτερική διαμόρφωσις τών κογχών 

τού ιερού καί τέλος ό εσωτερικός εν γένει χώρος, αποπνέουν αρχαιότητά τινα. 

Επί τής εξωτερικής τοιχοποιίας τών κογχών τού ιερού βήματος, τής 

προθεσεως καί τού διακονικού έχουν εντειχισθή διάφορα ανάγλυφα θωρά¬ 

κια, χιόνια καί επίκρανα κιονίων, άνήκοντα προφανώς εις ναόν ή ναούς 

παλαιοτερας εποχής, πιθανώς εκ τού χαταστραφέντος προγενεστέρου χαθολι- 

1 Πρβλ. εν Ν. Μουτσοπούλου, έ.ά., Ζωοδόχον Πηγήν Στεμνίτσης, α. 40, 

είκ. 21. Ζωοδ. Πηγήν Καρυταίνης, σ. 50, εΐκ. 26. "Αγιον Νικόλαον Καρυταίνης, σ. 

61, είκ. 68. Ν. Μ. Φιλοσόφου, σ. 70, είκ. 39. 

2 ΙΙερΙ τών ναών ταϋ τύπου τής Σχολής τής Πριυτευούσης πρβλ. Ο. Μ ί 11 ε ί, 
Ι/έοοΙε Οτεορυβ, σ. 55 εξ., 69. 
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κού τής μονής προερχόμενα ή τέλος αλλαχού μεταφερθέντα’ άπαντα επί ψαμ¬ 

μίτου λαξευθέντα. Ό τρόπος τής διατάξεως τούτων μαρτυρεί πριοτόγονον 

διάθεσιν καί λαϊκήν αφέλειαν εκδηλουμένην διά τής συμμετρικής παραθέ- 

σεως τούτων, πάντως φανερώνει άγνοιαν τής λειτουργικής θέσεως τών με¬ 

λών τούτων (είκ. 25). Έκ τής παρατηρήσεως ταύτης εξάγομεν τό συμπέρα- 

Είκ. 25. 5 Αρχιτεκτονικά μέλη έντειχισθέντα είς τήν εξωτερικήν Α οψιν 
τής κόγχης του ίεροΰ βήματος τοϋ καθολικού τοΰ Άγιου Νικολάου. 

σμα δτι κατά τήν εποχήν άνοικοδομήσεως τού τμήματος τούτου τού ναού 

ήτο πλέον άγνωστος ή θέσις καί ή λειτουργία τού κιονίσκου διλόβου βυζαν¬ 

τινού παραθύρου, δπερ διετάχθη μέ τήν μεγάλην εγκάρσιάν διάστασιν, κατά 

πλάτος (είκ. 25). Ή πληχθώρα τών εντειχισθέντων είς τήν κόγχην τού νεω- 

τέρου καθολικού αναγλύφων, αλλά καί είς διάφορα μέρη τών όψεων τού 

ναού καί τών κελλίων ως καί τό υπόλοιπον υλικόν τό εγκατεσπαρμένον άνά 

τά προαύλια τής Μονής καί τά κελλία (βλ. είκ. 29, 31 καί 33), συνηγορεί 

πάντως εις τήν άποψιν περί ύπάρξεως κατά τήν θέσιν ταύτην αρχαιότερου 

καθολικού. 

Έξετάζοντες τήν Α πλευράν τής ήμιεξαγωνικής κόγχης τοΰ ιερού βήμα- 
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τος παρατηρουμεν δτι το ορθογώνιον άνοιγμα τον παραθύρου πλαισιοΰται 

γυρωθεν δι’ ορθογωνίων τεμαχίων αναγλύφου ψαμμίτου εκατέρωθεν δέ ανα- 

μιξ μετά των αργών λίθων ευρίσκεται πληθώρα αναγλύφων μελών διά ρομ¬ 

βοειδών, σπειροειδών κοσμημάτων η πλοχμών κεκοσμημένων. "Ανωθεν τού 

ανοίγματος οδοντωτή ταινία περιθέει την κόγχην τού Ιερού, ύπεράνω δέ 

ταυτης ευρίσκεται το κιόνων τού διλόβου παραθύρου καί εκατέρωθεν δύο 

τεμάχιά μονόλιθων^ οκταγωνικών κιονίων μετά συμφυών κιονόκρανων. Την 

ι εσιν επιστυλίου έπέχει θωράκων καί εκατέρωθεν τεμάχια κεκοσμημένα 

δι αναγλύφων πλοχμών. Εις τό άνώτερον σημεΐον τού αριστερού τεμαχίου 
υψους 0,56 υπάρχει επιγραφή εκ πέντε στίχων επί τού ψαμμίτου χαραχθεΐσα 
εχουσα ούτω (είκ. 25): 

1' ετως | ,ζΡΕ' ( = 7105 = 1597 ) | ΕΚΤΙΣΤΙ-1 ΤΑ ΚΕΛΛΙΑ |_ 

Εικ. 26. Έπιτύμβιον άνάγλυφον έντειχισμένον είς τήν Ν πλευράν 
τοϋ καθολικού τοΰ "Αγίου Νικολάου Βαρσών. 

_ ,^υσ™χως λ°ΥΦ θέσεως ε?ς θν ευρίσκεται εντειχισμένη ή επιγραφή, 
δεν ηδυνηθημεν να αναγνώσωμεν τό τέλος τοΰ τρίτου ώς έπίσης τον πέμπτον 

στίχον. ^ 1 επιγραφή πάντως εγράφη προ τής εντειχίσεως τού αναγλύφου 

κατα την θεσιν ταύτην άλλοτε είς άλλην θέσιν κειμένη. Τούτο συμπεραίνο- 

μεν έκτος των άλλων καί εκ τού δτι οί στίχοι τής επιγραφής εύρίσκονται εΐς 

κατακορυφον θέσιν καί ούχί δριζοντίαν. Συνεπώς τό τμήμα τουλάχιστον τής 
κόγχης τού ιερού βήματος πρέπει νά είναι μεταγενέστερον τού 1597. 
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Ό Γ. Λαμπάκης1 άνεύρεν τό 1895 όπισθεν τοΰ ιερού βήματος «επί 

άπερριμμένου κιονίσκου τά εξής εν σχήματι σταυρού γράμματα: ΟΡΟΙ ΤΗΟ 

ΑΓΙΩΤ(ΑΤΗ)0 ΕΚΛ(ΗΟΙΑΟ) — ΦΩΟ ΖΩΗ » Β. 

Κάτωθεν τού αετώματος τής Ν κεραίας τού σταυρού ευρίσκεται εντειχι- 

σμένον ρωμαϊκόν έπιτύμβιον άνάγλυφον διαστάσεων εξωτερικών 0,30x0,57. 

Εντός εκβαθύνσεως διαστάσεων 0,275X0,85 καί βάθους 0,011 παρίστανται 

δύο πρόσωπα είς στάσιν συνομιλίας. Πρόκειται περί τής νέκρας ή οποία 

είκονίζεται εν δεξιά καθημένη, έναντι ταύτης δέ ισταται έτερον πρόσωπον. 

Έπί τού ανώτατου τμήματος τού περιθωρίου τής μικράς στήλης καί εν δεξιή: 

διεσώθη ή επιγραφή διά ρωμαϊκών γραμμάτων (είκ. 26): 

ΑΤΕΛΗ · ΧΑΙΡΕ 

Είκ. 27. "Επιτύμβιον άνάγλυφον έντειχισμένον έπί τοΰ περιτειχίσματος 
τής Κοιμήσεως Νεοχωρίου. 

Ή τεχνική τής εκτελέσεως τού αναγλύφου είναι πρωτόγονος, τά πρό¬ 

σωπα καί τό περιθώρων εύρίσκονται είς τό αυτό επίπεδον, τό πεδίον δέ έχει 

δημιουργηθή δι* άφαιρέσεως τού υλικού. Ή άτεχνος πτυχο?ωγία καί ή αμή¬ 

χανος στάσις των προσώπων μαρτυρούν υστέρους ρωμαϊκούς χρόνους αν καί 

δεν καθίσταται εύκολος πάντοτε ή χρονολογική κατάταξις τοιούτων άναγλύ- 

ι Δ.Χ.Α.Ε., τ. Γ', 1903, σ. 24. 
, / 7 

2 Έν παλαιοχριστιανική» σταυρικφ συμπλέγματι τάς λέξεις Φ-Ω-ς βλέπε είς 
II 

"Αγιον Βασίλειον "Αρτης. Ά. Όρλάνδος, Άρχεϊον των Βυξ. Μνημείων τής 

“Ελλάδος, τ. Β', 1936, σ. 129. 
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φων πρωτογόνου συλλήψεως, άνηκόντων εΐς περιοχάς άπομεμακρυσμένας άπό 

καλλιτεχνικά κέντρα, παρ“ ήλον οτι δυνάμεθα μετ’ ασφαλείας νά ύποθέσωμεν 

οτι τούτο προέρχεται εκ των γειτονικών περιοχών της Τεγέας η τής Μάνη* 

νειας. Παρεμφερές έπιτύμβιον άνάγλυφον επί φαιού εντοπίου άσβετολίθου 

λαξευθέν, άνεΰρομεν Ιντειχισμένον επί του Β περιτειχίσματος του ναού της 

Κοιμήσεεος Νεοχωρίου παριστόν επίσης δυο όρθια πρόσωπα εΐς στάσιν άπο- 
χαιρετισμού (εΐκ. 27). 

Ο ναός της Κοιμήσεως Νεοχωρίου ανήκει εις τον αυτόν τύπον τού 

καθολικού τής Μονής Βαρσών. “Άνωθεν τής Β δΰρας εισόδου τού ναοΰ δια¬ 

σώζεται κτιτορικη επιγραφή επί λευκού μαρμάρου διαστάσεων 0,27X0,53 

αποτελουμενη εξ οκτώ στίχων διά κεφαλαιωδών γραμμάτων, έχουσα ώς εξής : 

I ΕΤΟΟ Α(ΠΟ) Χ(ΡΙ)ΣΤ(0Υ) - ΟΕΠΤΕΒΡΗΟΥ - ΚΗ ( = 28) ! ΑΝΗΓΕΡ- 

ΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΟΝ ΚΑΙ ΕΚΤΐ|θΘΗ Ο ΘΕΙΟΟ ΝΑΟΟ ΟΥΤΩΟ ΤΗΟ | ΘΕΟΤΟ¬ 

ΚΟΥ-ΔΙΑ Ε-ΩΔΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕ,'ΡΟΜΗΟ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΟΤΑΤΟΥ ΕΠΙ|0Κ0Π0Υ 

ΚΥΡΙΟΥ ΑΜΥΚΛΩΝ - ΙΩΑΚΗΜ I ΑΡΙΕΡΑΤΕΥΟΝΤΟΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 1699. 

Εΐκ. 28. Σκαρίφημα επικράνου κιονίσκου ( τέμπλου ;), 
ευρισκόμενον εις την μονήν Βαρσών. 

Εις το προαύλιον τής μονής Βαρσών άνεύρομεν καί τά κάτωθι γλυπτά 

πλήν των διαφόρων εντειχισμένων εΐς τάς όψεις τού ναού, τού νάρθηκος καί 
τών κελλίων. " } 

α) Κιονόκρανον συμφυές προς οκτάγωνον κιόνιον ολικού ύψους 0 27 

καί ύψους επικράνου 0,20 (εΐκ. 28). Ή στερεομετρική μορφή τού 'κιονο- 

κρανου γενναται δι“ άλληλοτομίας κύβου καί σφαίρας εις ήν εισδύει τό οκτά¬ 

γωνον τού κιονίσκου. Έπί τών τεσσάρων πλευρών τού κιονοκράνου παρι- 
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στώνται εναλλάξ δύο άντίνωτοι περιστεραί καί ρόδακες. 'Όμοιον κιόνιον μετά 

κιονοκράνου άνεύρομεν καί εΐς τον ναόν τής Κοιμήσεως Νεοχωρίου προερχό- 

μενον ασφαλώς εκ τού αυτού αρχαιότερου ναού. 

β) Βυζαντινόν θωράκιον τέμπλου (εΐκ. 29, 30) ευρισκόμενον προ τού 

νάρθηκος τού καθολικού επί τού οριζοντίου επιπέδου πεζουλιού. Παράδειγμα 

παρουσιάζον ομοιότητας προς τό εξεταζόμενον προέρχεται εκ τού τέμπλου 

τής Μονής “Απιδιάς τό όποιον 6 Όρλάνδος χρονολογεί εΐς τον ΙΑ' αιώνα1. 

Εΐκ. 29. Θωράκιον ευρισκόμενον έξωθι τοϋ νάρθηκος 
του καθολικού τής μονής Βαρσών. 

γ) Βυζαντινόν θωράκιον άπερριμμένον εΐς τό προ τού νάρθηκος προαύ¬ 

λιον γεγλυμένον επί ψαμμίτου λίθου διαστάσεων 0,97x0,76 (εΐκ. 31, 32) 

παριστρί κύκλους διά κόμβων συμπλεκόμενους προς τετράγωνα. Τούτο παρου¬ 

σιάζει ομοιότητα προς θωράκιά τινα τού τέμπλου τού ναού τής Ζαραφώνος, 

τά όποια ό Όρλάνδος χρονολογεί εΐς τον ΙΑ' αιώνα 2, “Επίσης ομοιότητα 

παρουσιάζει προς θωράκιον τού ΙΑ'-ΙΒ' αίώνος τού ναού τής Περιβλέπτου 
τών Πολιτικών Εύβοιας8. 

1 ’Α. Όρλάνδος, “Ανατολίξουσαι Βασιλικοί Λακωνίας, Ε.Ε.Β.Σ., τ. Δ', 
1927, σ. 351, εΐκ. 14. 

2 Πρβλ. 'Α. Όρλάνδον, Ε.Ε.Β.Σ., έ.ά., σ. 350, εΐκ. 13. 

3 Πρβλ. 'Α. Όρλάνδον, Α.Β.Μ.Ε., τ. Γ', 1937, σ. 179, εΐκ. 4. 
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δ) Ανάγλυφα επιστύλια, χρησιμοποιηθέντα ώς πλαίσια εϊς θύρας τινάς 

των Α κελλίων (εϊκ. 33), ομοιάζουν προς το ύπέρθυρον του καθολικού της 

μονής Επάνω Χρέπας {εϊκ. 36). 

ε) "Ετερα γλυπτά εύρίσκονται εντειχισμένα έξωθεν τής Α κυρίας θυρας 

εισόδου τής μονής ώς επίσης καί ετερα εντειχισμένα εις τό καθολικόν τής 

Κοιμήσεως Νεοχωρίου, προέρχονται άπαντα, κατά πάσαν πιθανότητα, εκ τοΰ 

αυτού προγενεστέρου κτίσματος, ϊσως εκ τοΰ αρχικού καθολικού τής μονής 

Βαρσών. 

Εΐκ. 30. Σχέδιον τοΰ θωρακίου 

τής εΐκόνος 29. 

Σχετικώς μέ την χρονολογίαν άνιδρΰσεως τής μονής υπάρχει νεωτέρα 

επιγραφή εντειχισμένη παρά την είσοδον τοΰ νάρθηκος, άναφερομένη εις 

παράδοσιν καθ3 ήν ο ναός άνηχέρθη τό έτος ΑΛ' ήτοι τό 1030. Έάν δεχθώ· 

μεν ώς ορθήν την υπό τοΰ Ν. Βέη1 ταύτισιν τής μονής τοΰ Αγίου Νικο¬ 

λάου τής Βάλτας τής άναφερομένης εν τφ χειρογράφιρ Κώδικι 180 τής Εθνι¬ 

κής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, προς την μονήν τοΰ 'Αγίου Νικολάου Βαρ¬ 

σών 8 εχομεν μνείαν τής μονής ταΰτης τό 1089. Μάς είναι άγνωστον επί 

τίνων στοιχείων βασίζεται ή επιγραφή τοΰ νάρθηκος, καθ3 ήν δ ναός άνι- 

δρυθη τό 1030. Ή σΰμπτωσις δμως τών δύο ώς άνω περιπτώσεων αποτελεί 

στοιχεϊον ικανόν δπως στηρίξωμεν άποψιν καθ3 ήν τό πρώτον καθολικόν 

άνηγέρθη κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΑ' αίώνος. Μάς είναι άγνωστος ή πρώτη 

μορφή τοΰ καθολικού τοΰ ΙΑ' αϊώνος, κατά πάσαν πιθανότητα δμως έπρεπε 

νά άνήκη εις τον τύπον τών εγγεγραμμένων σταυροειδών ναών οί όποιοι 

1 Βυξαντ. Χρονικά, τ. ΙΑ', 1904, σ. 66-67. 

2 Πρβλ. ϋ. Ζα 1ε 1ι ΐ ηο 5, Εε ϋεδροί&ί: Οτεο άβ Μοτέε, τ. Β', σ. 303. 

19 - 4 -1960 
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κατά τήν περίοδον ταύτην αλλά καί εις μεταγενεστέραν εποχήν ειχον επικρα¬ 

τήσει καί συνηθίζοντο επίσης ώς καθολικά μονών1. 

Είκ. 31. Βυζαντινόν θωράκιον 
ευρισκόμενον είς τό Δ προαύλιον τής μονής Βαρσών. 

Ό ναός ούτος κατεστράφη εκ πυρκαϊάς πιθανόν ή εκ σεισμού άγνωστον 

πότε ακριβώς. Συμφώνως προς επιγραφήν προγενεστέραν τοΰ ΙΕ' αίώνος, 

άναφέρεται μετόχων τής Μονής2. Έκ τής επιγραφής ταύτης συνάγομεν τό 

συμπέρασμα δτι κατά τον ΙΕ' αιώνα ή μονή εύρίσκετο εν λειτουργία οπότε 

κατά πάσαν πιθανότητα θά διεσώζετο καί τό αρχικόν αυτής καθολικόν. Έκ 

τής επιγραφής τοΰ ιερού μανθάνομεν δτι κατά τά τέλη τοΰ ΣΤ" αϊώνος εκτί- 

1 Πρβλ. προχείρως, Καισαριανήν, Όμορφοκκλησιάν, “Αγιον Ίωάννην Κυνηγόν, 

“Οσιον Μελέτιον Κιθαιρώνος, Καθολικόν μονής Σαγματα, Καθολικόν Μονής Βουρ- 

κάνου κ.λ.π. Ο Κ. Πίεΐιΐ, Μ&ηηεΐ ά'&τί Βγζαηύη, τ. Β', 1926, σ. 766 έξ. Ο. 

Μ Π 1 β I, Ι/έοοΙε Οτεοςμιε, Ρατίδ 1916, σ. 57 έξ. καί Ν. Μουτσόπουλον, Ή 
αρχιτεκτονική τών Εκκλησιών καί τών Μοναστηρίων τής Γορτυνίας, σ. 108 -109, 

όπου σχετική βιβλιογραφία. 

2 Ν. Α. Βέης, Βυζαντινοί έπιγραφαί Γορτυνίας, Βυζαντ. Χρονικά, τ. ΙΑ*, 

1904, σ. 66. Π. Ζ & & γ ί η ο 8, Εε ϋεβροΐ&ί, τ. Β', σ. 303. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'Ετβί Κ©' 28 
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σθησαν κελλία καταστραφέντα πρότερον άγνωστον έκ ποιας αιτίας. 'Η επι¬ 

γραφή εχει χαραχθή επι αρχιτεκτονικού μέλους ανήκοντας ίσως εις το άρχι- 

κόν καθολικόν και εντειχισθέντος μεταγενεστέρως εις την Α ό'ψιν τοϋ ιερού 

τοθ νεωτέρου καθολικού. Συνεπώς δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι κατά την 

εποχήν τής καταστροφής των κελλίων τής μονής δηλαδή κατά τον ΓΓ' αιώνα 

Είκ. 32. Σχέδιον τοΰ θωρακίου τής είκ. 31. 

κατεστραφη και το αρχικόν καθολικόν εφ5 δσον επι μέλους αΰτοΰ Ιχαράχθη 

ή ενθΰμησις άνιδρΰσεως των κελλίων. Ή σημερινή θέσις δμως τής επιγραφής 

δεν ήτο ή αρχική, ώς άπεδείξαμεν καί κατά τήν εξέτασίν της, αλλά μάλλον θά 

ευρισκετο αυτή εντειχισμενη εις τά επανιδρυθεντα κελλία χά όποια κατεστράφη- 

σαν εκ νέου κατα τας αρχας ίσως του ΙΖ αιώνος, Κατά τήν νέαν καταστροφήν 

υπέστη ζημίας τό νέον καθολικόν τό άνιδρυθέν, ώς άνεφέραμεν, κατά τον 

ΙΖ αιώνα1, κατά τήν Α αυτου δψιν οπότε κατά επισκευήν του ε^ρησιμο- 

ποιηθη ως υλικόν δομής και το ανάγλυφων εφ’ ου ή άναφερομένη επιγραφή. 

1 τήν χρονολόγησιν ταύτην τοΰ καθολικού έκτος των άνοπέρω έκτεθέντων 
συμβάλλει καί η επιγραφή η εν τφ καθολικφ τής Κοιμήσεως Νεοχωρίου τοΰ τέλους 
τοΰ ΙΖ' αιώνος. Μορφολογικώς δμως τό καθολικόν τής Κοιμήσεως δΰναται νά θεω- 

ρηθή ώς νειότερον τοΰ καθολικού τής Μονής τοΰ Αγίου Νικολάου. 
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Κατά τήν εποχήν άνιδρΰσεως τοΰ νέου καθολικού, κατά τον ΙΖ' αιώνα, ενε- 

τειχίσθησαν εις τάς διαφόρους αΰτοΰ όψεις τά διάφορα ανάγλυφα και θωρά¬ 

κια μέλη τοΰ άρχικοΰ καθολικού τοΰ ΙΑ' αιώνος. 

Είκ. 33. Άνάγλυφον έπιστύλιον 
έντειχισμένον ώς πλαίσιον θύρας 

κελλΐου τής μονής Βαρσών.. 

Τά κελλία τής μονής, εξ δσων τουλάχιστον γνωρίζομεν, κατεστράφησαν 

εκ πυρκαϊάς τον ΙΤ' αιώνα. Συμφώνως προς τήν επιγραφήν τοΰ Ιεροΰ, τό 

Ιτος 1597 Ιπανεκτίσθησαν ώρισμένα έξ αυτών τά όποια φαίνεται δτι άργό- 

τερον, κατά τον ΙΖ' αιώνα ΰπέστησαν εκ νέου καταστροφάς. Έκ τής αναφο¬ 

ράς τοΰ μηχανικού Μομφεράτου τοΰ 1852 πληροφοροΰμεθα δτι τμήματα 

τουλάχιστον τών κελλίων τής μονής και δή τό τμήμα των τριώροφων Β κελ¬ 

λίων διεκρίνετο ώς άρχαιότερον τών άλλων. Συνεπώς τό τμήμα τοΰτο τών Β 

κελλίων πρέπει νά θεωρηθή ώς άρχαιότερον τής άναφερομένης κατά τον ΙΤ' 

αιώνα καταστροφής· ’Άξιον σημειώσεως επίσης τυγχάνει τό άναφερόμενον 

υπό τοΰ ώς άνιο μηχανικοΰ Μομφεράτου μετόχιον εν Τριπόλει τής Μονής, 

τοΰ οποίου δμως δυστυχώς δεν καθορίζεται ή τοπογραφική θέσις, παρέχε¬ 

ται δμως ή ακριβής άποτΰπωσις, φυλαττομένη νυν έν τοΐς Γενικοΐς Άρχείοις 

τοΰ Κράτους. 
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4. Μονή Επάνω Χρέπας. 

Η μονή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου 1 ή κοινώς άποκαλουμένη μονή 
τής Επάνω Χρέπας2 * εύρίσκεται εις άπόστασιν μιας και ήμισείας ώρας πεζο¬ 

πορίας εκ Τριπολεως έπι τής μεσημβρινής παρειάς εκφυόμενου κλάδου του 

ελατοσκεποΰς ορούς Μαινάλου, υψους 1559 μ.8 Ή μονή εν κατόψει άποτε- 

λεΐ σήμερον ορθογώνιον εις τό κέντρον του οποίου υπάρχει τό αΐθριον, γΰρω 

διατεταγμένων των κελλίων. Τό καθολικόν εύρίσκεται εις τήν ΒΑ γωνίαν. 

Η σημερινή μορφή τής μονής είναι άποτελεσμα διαδοχικών προσθηκών 

νεωτέρων κτισμάτων4 5. Τά κελλία τής Ν πλευράς τά ευρισκόμενα προς τήν 

μεγαλυτέραν κλίσιν του εδάφους αποτελούν τήν τελευταίαν προσθήκην. Εις 

τήν ιστορίαν τής μονής άναφέρονται πλέον τών δυο καταστροφών εκ πυρ- 

καϊάς. Πυρπόλησις τής μονής άναφέρεται εις τον κώδικα αυτής τό 1820: 

« 1820 Μαρτίου 29 ήρθαν η τουρκη εις τω μωναστηρι κεπιραν πραγματα 

του μωναστηριου κε τωεκαψαν και η Παναγία τους εδωσε τω πελα τους»6. 

Τό καθολικόν είναι ένας μονόχωρος δρομικός καμαροσκεπής ναός, δ 

όποιος εις παλαιοτέραν εποχήν υπέστη επέκτασιν προς δυσμάς κατά 2,20, 

κατεδαφισθεντος προηγουμένως του Δ τοίχου αΰτοΰ. 

Αι εσωτερικά! διαστάσεις του ναοϋ, τής επεκτάσεως συμπεριλαμβανομέ- 

νης, είναι 9,00x3,65, τό δε πάχος τής εξωτερικής τοιχοποιίας 0,90. Εις τήν 

Α πλευράν υπάρχει ή ήμικυκλική κόγχη του ιερού βήματος, βέλους 1,25 κα! 

χορδής 2,45, διατρυπωμένη υπό στενού άνοίγματος τό όποιον διαπλατύνεται 

εσωτερικώς (είκ. 34, 35). Κατά τήν Α όψιν τό άνοιγμα πλαισιώνεται υπό 

1 Άνδρ. Ζ. Μάμουκας, Τά Μοναστηριακά, 1859, σ. 156, 2. 

2 Υπάρχει παράδοσις καθ' ήν ή ονομασία προέρχεται εκ τοπωνυμίου Χλέπα 
( χλέπα σλαβ. = ψωμί), ’Ο Ν. Κ. ’Α λ ε ξ ό π ο υ λ ο ς, Μεσαιωνική Πελοπόννησος» 

σ. 220 - 221, θεωρεί τό χλέπα έχ τοΰ χαλεπός, χαλέπα - χλέπα - χρέπα τό όποιον ση¬ 

μαίνει έδαφος πετρώδες καί άγονον. Πάντως ώς Κάτω Χρέπα άναφέρεται τό Μετό¬ 

χων Άϊ - Γιώργης είς άπόστασιν χιλιομέτρου εκ Τριπόλεως. 'Ο "Αγιος Γεώργιος 
άναφέρεται ώς μετόχων τής μονής Επάνω Χρέπας καί εις σιγίλλιον τοΰ Πατριάρχου 
Γαβριήλ 6 όποιος έπατριάρχευσε κατά τά έτη 1778-1785, πιστόν άντίγραφον δε 
αύτοϋ είναι τό έκδοθέν κατά Μάρτιον 1789 επί Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ Ε'. Πρβλ. 
Άλεξόπουλον, έ.ά., σ. 223-225. 

8 Ή υψηλότερα κορυφή τοΰ Μαινάλου καλείται "Αγιος Ήλίας ή κοινώς Άϊντί- 

νης καί έχει ύψόμετρον 1988 μ., τό ύψόμετρον τής μονής είναι 1278 μ., πρβλ. Ν. Κ. 
Άλεξόπουλον, έ.ά., σ. 220. ^ 

4 Προσθήκη κελλίων άναφέρεται επίσης μεσοϋντος του ΙΗ' αίώνος έξ Ιπιγρα- 

φής τοΰ σφαγιασθέντος τήν 19 Μαρτίου 1796 ηγουμένου Καλλινίκου. 

5 Γ. Λαμπάκης, Δ.Χ.Α.Ε., τ. Γ', 1902, σ. 23. 
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ορθογωνίων άσβεστολίθων εις ύψος δέ εκ τής ποδιάς κα! έξωτερικώς περι¬ 

τρέχει τήν κόγχην οδοντωτή ταινία (εΐκ. 35). Πλήν τής κόγχης τοΰ ιερού 

βήματος υπάρχουν εσωτερικώς έτεραι τρεις κόγχαι εντός τής τοιχοποιίας 

Ιγγεγραμμέναι. Έξ αυτών ή κατά τήν ΒΑ γωνίαν κόγχη τής προθέσεως δια- 

μορφοΰται κυκλικώς, αί ετεραι δέ δυο είναι δρθογωνικής διατομής (εικ. 34). 

'Ο ναός έκτος τής Δ επεκτάσεως εχει ΰποστή διαφόρους νεωτέρας επισκευάς 

και προσθήκας κα! μάλιστα τό 1937, οπότε κατά τήν Ν πλευράν προσετέθη 

τό παρεκκλήσιον τής "Αγίας Παρασκευής τοΰ ίεροΰ βήματος κοσμούμενου 

δι’ ανοίγματος διλόβου νεωτέρας διαμορφώσεως (είκ. 35). Κατά τήν εποχήν 

ταΰτην διεσκευάσθη ή στέγασις τοΰ ναοΰ διά μονοκλινοΰς κεραμώσεως. 

Είκ. 34, Κάτοψις του καθολικού τής μονής Επάνω Χρέπας. 

Ό τύπος αυτός τοΰ δρομικοΰ μονοχώρου δι° ήμικυλινδρικοΰ θόλου 

καλυπτόμενου ναοΰ απαντάται καθ’ δλην τήν Πελοπόννησον και λοιπήν Ελ¬ 

λάδα από τής βυζαντινής εποχής, έπεκράτησε δέ κατά τήν μεταβυζαντινήν 
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περίοδον \ ιδιαιτέρως εις άνεξάρτητα παρεκκλήσια και εξωκκλήσια σπανιώ- 

τερον εις καθολικά μονών αί δποΐαι προεκυψαν ιδίως εξ ασκητηρίων8. Συγ- 

κρινοντες το καθολικόν τής Κοιμήσεως τής Επάνω Χρέπας μεθ* όμοιου 

Είκ. 35. Ανατολική άπσψις τοΰ καθολικού τής μονής Επάνω Χρέπας. 

τΰπου ναών τής γειτονικής περιοχής τής Επαρχίας Γορτυνίας παρατηροΰμεν 

ότι πλήν τής διαμορφώσεως του ιερού βήματος άπαντώνται αί τρεις κόγχαι 

εις την αυτήν θέσιν και εις ετέρους ναούς ώς λ.χ. εις τον ναόν τής Κοιμή¬ 

σεως Δημητσάνης καί εις τον ναόν τοΰ 'Αγίου Ίωάννου Ζυγοβιστίου. 

1 Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυξ. Αρχαιολογία, 1942, σ. 501. 

2 Ν. Μουτσόπουλος, Ή αρχιτεκτονική των εκκλησιών καί των μοναστη- 
ρίων τής Γορτυνίας, 1956, σ. 147. 
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Π I Ν Α Ξ 

ΑΙΑ 
’Ονομασία καί τυπογρα¬ 

φική Θέσις Ναοΰ 

Μικρά 
έσωτε- 
ρική 

διάστα- 
αΐδ 

Κόγχη ί ε ρ © δ Κόγχη ίεροδ βήματος 

Ήμικυκλικαί 
επί τήδ Α 
τοιχοποιίας 

Όρθογωνίου 
διατομής 

Β τοιχ. 1 Ν τοιχ. 'Ημικυ- Ήμιε- 
§αγω- 
νική 

Εντός 
τήδ Α 
τοιχοπ. 
έγγεγρ. ΠρόΘε- 

σις 
Διακο¬ 
νικόν 

Πρόθε-| Διακο- 
βις ! νικάν 

1 Κοίμησις Θεοτόκου Επά¬ 

νω Χρέπας. 3,65 4 4 | 4 + 

2 
4,20 4- 4 4 4 4 

3 Παλαιά Παναγία Κλιβο- 

κάς. 3,95 4 4 

4 Κοίμησις Θεοτόκου Δημη¬ 

τσάνης .. + 4 4 ''4’1 2 

5 “Αγιος Γεώργιος Λουτρών 
Ήραίας. 4 4 4 

6 “Αγιος Ήλίας Στεμνίτσης 3,50 4 4 

7 “Αγιος Νικόλαος Στεμνί¬ 

τσης . 2,85 4 4 

8 Παναγία τοΰ Λύρη Δημη¬ 

τσάνης ........ + 4 

? Καθολικόν Παναγίας Αί- 

μυαλοΰς . 3,55 4 4 

10 Παναγία Μπαφέρω Στε¬ 

μνίτσης . 3,70 44 4 

11 “Αγιος Παντελεήμων Στε¬ 

μνίτσης . 3,20 4 4 

12 “Αγιος “Ιωάννης Πρόδρο¬ 

μος Ζυγοβιστίου . . . 3,60 4 

■ 

4 4 4 

13 Καταγεώργης Στεμνίτσης . 2,90 4 4 • 4 

14 "Αγιος Νικόλαος Ζυγοβι- 

στίου. 3,50 + 4 4 

15 Καθολικόν “Αγίας Μονής 
Αίγιαλείας1. 3,65 4 4 + 

— 

1. Ν. Μουτσόπουλος, Αρχιτεκτονικά μνημεία τής περιοχής τής Αρχαίας Βού- 

ρας, “Αθήναι 1958, σ. 73. 
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Όμοίαν διαμόρφωσιν Α κόγχης παρατηρούμεν και εις τον "Αγιον Νικόλαον 
Ζυγοβιστίου και εις τον "Αγιον Παντελεήμονα της Στεμνίτσης *. Ή κόγχη 
τοϋ ιερού βήματος διαμορφοϋται πάντοτε εσωτερικώς ήμικυλινδρικώς, του 
ήμικυλίνδρου άλλοτε βαίνοντος μέχρι του εδάφους και άλλοτε μέχρις ΰψους 
0,90 από του εδάφους οπότε επί του σημείου τοΰτου τίθεται ή αγία τρά¬ 

πεζα. Εξωτερικώς ή κόγχη του ιερού βήματος διαμορφουται ήμικυλινδρικώς 
ή ήμιεξαγωνικώς, τής ήμιεξαγωνικής διαμορφώσεως δυναμένης νά θεωρηθή 
ως άρχαιοτέρας, εμφανιζόμενης όμως καί μεταγενεστέρως, παραλλήλως προς 
την ημικυλινδρικήν, ή οποία επεκράτησεν κατά τούς νεωτέρους χρόνους. Εις 
σπανιώτερα παραδείγματα παρατηρούμεν εγγραφήν τής ίεράς κόγχης εντός 
τού πάχους τής Α τοιχοποιίας ώς λ.χ. εις τον ναόν των ’Αποστόλων Πέτρου 
καί Παύλου εις Ζυγοβίστι*. 

Σχετικώς μέ την θέσιν καί την διομόρφωσιν των ετέρων κογχών, των 
εγγεγραμμένων εντός τής τοιχοποιίας, εχομεν τέλος νά παρατηρήσωμεν καί 
τα εξής συγκρινοντες το υπ οψιν καθολικόν μεθ’ όμοιου τύπου ναούς τής 
Γορτυνίας: α) Ό αριθμός των κογχών τούτων ποικίλλει από μιας μέχρι 
τεσσάρων, β) Η κόγχη τοϋ διακονικού εις ώρισμένα παραδείγματα ελλείπει, 
γ) Αι κογχαι τής προθεσεως καί τοϋ διακονικού διατάσσονται κατά τήν Α 
τοιχοποιίαν διαμορφούμεναι ήμικυλινδρικώς μέ κάλυψιν τεταρτοσφαιρίων. 

δ) Επί δεκατριών δημοσιευμένων παραδειγμάτων3 ήμικυκλικής διαμορφώ- 

σεως πρόθεσιν καί διακονικόν κατά τήν Α τοιχοποιίαν παρουσιάζουν δύο 
παραδείγματα, ήμικυκλικήν διαμόρφωσιν κόγχης προθέσεως παρουσιάζουν 
εξ παραδείγματα. Όρθογωνίου διατομής κόγχας κατά τήν Β καί Ν τοιχο¬ 

ποιίαν παρουσιάζει μόνον ό ναός τών Αποστόλων Πέτρου καί Παύλου τοϋ 
Ζυγοβιστίου. Ίελος μονον μίαν τοιαύτην ορθογώνιον κόγχην κατά τήν Β ή 
Ν τοιχοποιίαν παρουσιάζουν 10 παραδείγματα (πρβλ. πίν. σ. 439). 

Η μικρά εσωτερική διαστασις τοϋ ναοΰ είναι 3,65. Παρατηρούμεν ότι 
η διαστασις αυτή είναι λίαν συνήθης εις ναούς τοϋ έξεταζομένου τύπου διότι 
επί δεκαπεντε εξετασθεντων παραδειγμάτων, τά οκτώ έχουν διάστασίν μεταξύ 
3,50-3,70, ετερα τεσσαρα δε απο 3,80-3,95. Έκ τών ανωτέρω προκύπτει 
οτι ή διαστασις 3,50- 3,80 ήτο επιθυμητή, επηρεαζόμενη εκ τών λόγων καλύ- 

ψεως. Η ετέρα έσωτερική διαστασις, δηλαδή ή διαστασις τοϋ μήκους, είχε 
σχέσιν μέ το εμβαδόν τοϋ ναού, εξηρτάτο δηλαδή έκ τοϋ επιθυμητού αριθμού 
τών εκκλησιαζομενων. Σχετικώς μέ τον τύπον τών δρομικών μονοχώρων 
θολοσκεπών ναών (μονόκλιτων βασιλικών) ό *Α. Όρλάνδος εδημιούργησεν 

1 Ν. Μουτσόπουλος, έ.ά., σ. 134, είκ. 77. 
2 *Έ.ά., σ. 120, είκ. 69, 1. 

3 Ν. Μουτσόπουλος, έ.ά., σ. 120, είκ. 69, σ. 129, είκ. 74, σ. 134, είκ. 77. 
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ώρισμένην κατάταξινχ. Έξετάζοντες τον τύπον τούτον ώς διεμορφώθη εις 
τήν γειτονικήν περιοχήν, παρατηρούμεν οτι ο ναός τοϋ καθολικού τής μονής 
τής Επάνω Χρέπας δύναται νά καταταγή εις τήν Α παραλλαγήν, δπου ή 
στέγασις δημιουργείται δΓ ήμικυλινδρικής καμάρας κατά τον άξονα τοϋ ναοΰ1 2. 

Είκ. 36. Τό άνάγλυφον ύπέρθυρον τοϋ καθολικού τής Κοιμήσεως Επάνω Χρέπας. 

Τήν μορφήν καί τήν κατασκευήν τής τοιχοποιίας τοϋ καθολικού δεν 
ήδυνήθημεν νά μελετήσωμεν καθ3 οτι προσφάτως επεσκευάσθη οΰτος καί 
επεχρίσθη διά παχέος ασβεστοκονιάματος. Έξ (ορισμένων δμως ενδείξεων 
προκύπτει δτι άποτελεϊται εξ αργών ασβεστόλιθων μετ’ ασβεστοκονιάματος 
συνδεόμενων, γνωρίσματος τών κατασκευών τής εποχής τής Τουρκοκρατίας. 

Εις τήν άποψιν ταύτην συμβάλλει και ή παρατήρησις τής έξωτερικής μορ¬ 

φής τής κόγχης τοϋ ιερού βήματος ή οποία παρουσιάζεται ογκώδης, κατα- 

λαμβάνουσα δλον σχεδόν τον χώρον τής Α εξωτερικής πλευράς."Ετερα γνωρί¬ 

σματα τής εποχής ταύτης, είναι ή διαμόρφωσις τοϋ Α παραθύρου τής κόγχης 
τοϋ ίεροΰ καί ή κατά τήν θέσιν ταύτην ϋπαρξις οδοντωτής ταινίας. 

1 Ά. Κ. “Ορλάνδος, Καμαροσκέπαστοι βασιλικοί των Αθηνών, Ε.Ε.Β.Σ., 
τ. Β', 1925, σ. 293, είκ. 5-8, σ. 394, είκ. 9. 

2 Γενικώτερον περί τών δρομικών μονοχώρων ναών τής περιοχής πρβλ. X. 
Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο ν, Ή αρχιτεκτονική τών εκκλησιών καί μοναστηρίων τής Γορτυ¬ 
νίας, σ. 146 - 148. 
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Εις τό εσωτερικόν τοϋ ναοϋ διεσώθησαν εφ' ύγροΐς τοιχογραφίαι ως 

και εις τό νεώτερον Δ τμήμα. Περί τούτων γράφει 6 Γ. Λαμπάκης 1 2 3:« Έπί 

του μΰακος τοϋ ναοϋ παρίσταται τό « Έπί Σοι χαίρει»' επί δέ τοϋ δυτικοϋ 

τοίχου τοϋ ναοϋ παρίσταται εν εκτεταμένη εϊκόνι τό «πάσα πνοή», έργα 

«μέτριας τέχνης». Ο Λαμπάκης δ'μως δεν διεχώρησεν τάς τοιχογραφίας εις 

δυο έποχάς. Αι τοιχογραφίαι της Δ επεκτάσεως τοϋ ναοϋ είναι μεταγενέστεραι 

καί ενθυμίζουν τας τοιχογραφίας τοϋ 'Αγίου Ήλία εν Στεμνίτση Β, δεν πρό¬ 

κειται περί τοιχογραφιών μέτριας τέχνης, ώς εχαρακτήρισεν αϋτάς ό Λαμπά¬ 

κης, αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέρον, πλήν δμως σήμερον έχουν ύποστή φθο¬ 

ράς υπο τε τοϋ χρόνου καί της υγρασίας. 'Ο Λαμπάκης επίσης παρετήρησεν 
επί των τοιχογραφιών άκιδογραφήματα τοϋ ΙΤ' αιώνος8. 

0 ΟΌ 9?0_030 040 050 
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Είκ. 87. Θωράκων βυζαντινόν έπί της "Αγίας Τραπέζης 
του καθολικού της μονής "Επάνω Χρέπας ευρισκόμενον. 

Τό ύπέρθυρον της Ν θύρας τοϋ καθολικοϋ άποτελεΐται εξ ενιαίου ορ¬ 

θογωνίου μαρμάρου διαστάσεων 0,99x0,14 καί ύψους 0,16, τό όποιον 

στηρίζεται εκατέρωθεν επί κυλλιβάντων ύπεράνω δέ αϋτοϋ υπάρχει άνακου- 

1 Δ.Χ.Α.Ε., τ. Γ', 1894 - 1898, σ. 22. 

2 Πρβλ. Ν. Μουτσόπουλον, ε.ά., σ. 182, είκ. 76. 

3 Δ.Χ.Α.Ε., έ'.ά., σ. 22. 
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φιστικόν τόξον (είκ. 36). Τοϋτο πιθανόν εξυπονοει ό Λαμπάκης1 δτε έπε- 

σκέφθη την Μονήν τήν 28 Αϋγοΰστου 1895, γραφών: «εν τή Μονή ταΰτη 

ευρηνται πλεΐστα άναγεγλυμένα μάρμαρα τοϋ Θ' αιώνος, κοσμούμενα διά 

ποικίλων φυλλωμάτων». Τό ώς ύπέρθυρον χρησιμοποιούμενον τεμάχιον 

μαρμάρου κοσμείται επί τής δψεως αϋτοϋ διά σειράς ροδάκων καί πυρο- 

Είκ. 38. Σιγίλλιον μετά της υπογραφής τοΰ πατριάρχου "Ιερεμίου, 
φυλαττόμενον εν τή μονή Επάνω Χρέπας. 

στροβίλων εντός συμπλεκόμενων κύκλων. Τό μαρμάρινον ύπέρθυρον είναι 

άποκεκρουσμένον κατά τά άκρα καί έχει εντειχισθή εις τήν θέσιν ταΰτην 

μεταφερθέν άλλαχόθεν, ΐσως εκ Μαντινείας. Σήμερον διακρίνονται πέντε 

ακέραιοι ρόδακες καί δυο κατά τό ήμισυ είς τά άκρα. Τό μεταξύ τών πλο¬ 

χμών τμήμα κοσμοϋν τρίφυλλα εκφυόμενα έκ τών κόμβων τών πλοχμών. Αί 

μορφαί τών ροδάκων διαφέρουν, πιθανόν όμως νά επανελαβάνοντο, καθ’ δτι 

ό είς τό δεξιόν άκρον ομοιάζει προς τον κεντρικόν. Τά θέματα τών ροδάκων 

αποτελούνται εκ δύο εξαφΰλλων άνθέων εχόντων τά πέταλλα τοϋ ενός μέ στα- 

γονοειδή μορφήν τοϋ ετέρου δέ τριγωνικήν, εξ ενός δωδεκαφύλλου άνθους, 

ενός πυροστροβίλου καί εξ ενός σταυρού τοΰ οποίου τά άκρα διαμορφοϋνται 

είς άκμάς βέλους μετά χιαστί τοποθετημένων λογχομόρφων κοσμημάτων. Τό 

1 “Ε.ά., σ. 22. 
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άνάγλυφον διακρίνει τελειότης πλασμού καί κλασσικίζουσα άκρίβεια κατα¬ 

σκευής, δύναται δέ εκ των ανωτέρω νά καταταγή είς τον ΙΑ' αιώνα. 

*Ως αγία τράπεζα του καθολικού έχει χρησιμοποιηθή μαρμάρινη πλάξ 

διαστάσεων 1,00x0,74X0,21, άρχικώς θωράκιον κατά πάσαν πιθανότητα, 

κεκοσμημένον δι5 αναγλύφων κατά τήν μίαν οψιν, μετακομισθέν άλλαχόθεν. 

/ ΓΡΗΓ€?!0€, 
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Εικ. 39. Μολυβδόβουλον 
Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως ( 1797). 

Συμφώνως προς την διασωθεΐσαν μεταξύ των μοναχών παράδοσιν τό θωρά¬ 

κιον μετεφέρθη εκ Μαντινείας χρησιμοποιηθέν ώς επιτάφιος πλάξ Γαβριήλ 

τίνος μοναχού και μεταγενεστέρως ώς κάλυψις τής αγίας τραπέζης (είκ. 37). 

Τό κεντρικόν θέμα τής συνθέσεως αποτελεί σταυρός τού οποίου τά άκρα των 

κεραιών διαπλατύνονται καί καταλήγουν εις τρίγωνα κατά κορυφήν τών 

οποίων αί βάσεις διατάσσονται καθέτως προς τούς άξονας τών κεραιών. *0 

σταυρός στηρίζεται επί βάσεως εσχηματοποιημένης, άποτελουμένης εξ ενός 

τριγώνου έπί τού οποίου εφάπτεται κύκλος στηρίζων τον σταυρόν. Τον σταυ¬ 

ρόν πλαισιώνουν εκατέρωθεν δύο κιονίσκοι επί τριγωνικών βάσεων άπολή- 

γοντες και στεφομενοι υπό τριγωνικών επικράνων επί τών οποίων στηρίζε¬ 

ται τόξον. Έκ τής βάσεως τού σταυρού έκβλαστάνει εκατέρωθεν άνά εν φλο- 

γόσχημον φύλλον, εις τούς μεταξύ τών κεραιών τού σταυρού εναπομένοντας 

χώρους υπάρχει άνά εις ρόδαξ. Οί ώς άνω ρόδακες άποτελούν δύο ζεύγη 

συμμετρικώς διατεταγμένα προς τον άξονα τού σταυρού. Έξ αυτών οί μέν 

κάτω αποτελούνται έξ εσχηματοποιημένων ενεαφύλλων εντός κύκλων άνθέων, 

οι δέ δύο άνω έκ πλοχμού δημιουργουμένου διά πλέξεως τριών βομβυκοσχή- 

μων σχοινιών ούτως ώστε νά διαμορφωθούν έξωτερικώς έξαεδρικώς, έντός δέ 

τούτων τρίφυλλα. Έπί τού οριζοντίου τού στελέχους τού σταυρού έχει χαρα- 

χθή μεταγενεστέρως κατά τον ΙΖ' πιθανώς αιώνα: ·{· ΓΑΒΡΙΗΛ* ΙΕΡΟΜΟ¬ 

ΝΑΧΟΥ. Γύρωθεν τού πλαισίου τών κιονίσκων καί τού τόξου υπάρχει ταινία 

πλάτους 0,10 κοσμούμενη δΡ εσχηματοποιημένων φυλλωμάτων άναρριχητι- 

κοΰ φυτού έκφυομένου εκ τής βάσεως τού σταυρού, διαμορφωμένου άρχικώς 

διά τριών σπειροειδών ελίκων συμμετρικώς διατεταγμένων, Τό ώς άνω θέμα 

τού θάλλοντος σταυρού εντός θριαμβευτικής άψΐδος άπαντώμεν συχνάκις είς 

τήν Χριστιανικήν τέχνην άποτελέσαν προσφιλές θέμα διακοσμήσεως βυζαντι¬ 

νών τέμπλων. 

Πλήν τών υπό τού Λαμπάκη άναφερθέντων άκιδογραφημάτων τών εντός 

τού καθολικού τού Κ" αίώνος έχομεν καί τάς κάτωθι μαρτυρίας χρονολογι- 

κώς καταχωρηθείσας: 

Σιγίλλιον τού Πατριάρχου 'Ιερεμίου Γ' (1716-1726 καί 1733)1. 

1742 Επιγραφή εν τή μονή. 

Σιγίλλιον τού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Ίερεμίου φυλασσόμενον 

νύν εν τή Μονή άναγράφον τήν Τρίπολιν ώς ύδροπολιτζά (εικ. 38). 

1797 Μολυβδόβουλον τού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου 

Ε' φυλαττόμεν νύν έν τή Μονή (είκ. 39)2 

Σιγίλλιον Πατριάρχου Γαβριήλ (1778-1785) 

Έκ τού χειρογράφου κώδικος τής μονής δ Λαμπάκης δημοσίευσεν καί 

τά κάτωθι χρονογραφικά σημειώματα8: 

1790-Ιουνίου 28: Ισκόρπισε ή Τριπολυτζά... 

1796-Μαρτίου 19 είρθαν νά παρουν τίν χώρα καί στες δέκα τρις του 

άπριλίου 

1821 - Σεπτεμβρίου 23 έγηνε τωρεσαλτω στην τριπολιτζα καί εγινε ταραχή 

μεγάλη. 

1822-1825 Διάφορα γεγονότα 

1833-1854 Είςτά Γενικά Αρχεία τού Κράτους ( Μοναστηριακά Φ. 322) 

φυλάσσονται διάφορα έγγραφα σχετικά μέ τήν μονήν, έν οίς τινά ενδιαφέ¬ 

ροντα λόγφ τών περιγραφομένων γεγονότων τών σχετικών προς τάς ληστο¬ 

συμμορίας τάς λυμαινομένας τήν περιοχήν. 

ΝΙΚΟΛ. Κ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

1 Άλεξόπουλος, έλα., σ. 222 - 225 καί Μ. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνα¬ 

κες, 36, 1884, εν Κωνσταντινουπόλει, σ. 622 καί έξ., 631. 

2 Πρβλ. Μ. Γεδεών, έ.ά., σ. 675 έξ, 
3 Δ.Χ.Α.Ε., τ. Γ', σ. 23. 



ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ «ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ 

ΤΗΣ ΜγγΙΩΝ ~ΑΑΩ^Ν 
ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ » 

λονο5 Ιών ί1””011 χατά- 

^ <^νίθ5 Λαύρας, ιόν ^^Ζ^ΖΤίβίΤΐ ^ '“** 
Τ'τα ηνο’5μ™5 Λαύρας Κύηιη ° 6 Π ι β°μ°ν0,χθς "«1 «ιέ- 
υπομνημάτιζα σημειώματα την ϊ/ ίι ? .11 ε λ 0 π 0 ν ν η σ ι α κ όςΤά 

ιών αρχείων τής Λαύρας, παρέχου7|ξ«!οί„Τ ΐ1“σ'°β0ς ιοΛου «1«ητο0 

*“! δ,ά ^ *Μ«μο*οκη,μένη, &,■ αύιοΠΖΙ ^ ^ ^ “λλ°15 
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ιίΐν αυτήν σελίδα τού χετρογράφου ν Ίεολουθούνιος εις 
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Σελ. 623, αρ. XII, στ, 7 : άφιέρωσεν εκείνος δ πνευματικός προς τακ¬ 
τήν, II : ενρήσεις. 

Σελ. 625, άρ. XIV, στ, 9: του από στρατιοηικου, 17: πάντη, 22: 
άλλ5 εστι. 

Σελ. 625, άρ. XV, στ. 7 : όπου. 

Σελ. 625, άρ. XVI, στ. 9: την εαυτόν (|κ διορθώσεως του Κυρίλλου) 

γην, 10 : δς τις. 

Σελ. 626, άρ. XVIII, στ. 9: Κρεβατά, 12/3: οπερ γράψομεν συν $εώ 
μετέπειτα. 

Σελ. 626, άρ. XIX, στ. 4: έν φ. 

Σελ. 628/9, άρ. XXV, στ. 7 : έτσι, 10/2 : έξεκώλλησαν τά άλλεπάλληλα 

κεκωλλημένα χαρτία, άπερ μετά πολλοί κόπου εσυναξα και έπανέρραψα. 

λείπει όμως τό της άρχής του χρυσοβοΰλλου πρώτον χαρτί. Σημ. 6 : τώρα. 

Σελ. 629, άρ. XXVI, στ. 6 : πολλά, 7 : έκώλληααν, στ. 9 : Μιχαήλ Δού¬ 

κας ό Παραπινάκης ύπάρχει. Σημ. 7: τώρα είναι Μιχ(αήλ) Δονκας Παρα- 

π(ινάκης). 

Σελ. 629/30, άρ. XXVII, στ. 10: μετά πέντε χρόνους. 

Σελ. 630, άρ. XXVIII, στ. 6: ούτε έτος, οΰτε φλωρί, 9 : δπον περ. 

Σελ. 630/1, άρ. XXIX, στ. 8/9: χαρίζει άλλους τόσους παροίκους, 

8: τής άγιας Λαύρας. 

Σελ, 631/2, άρ. XXX, στ. 11 : επειδή είναι χάρτης μικρός, 17: εΰρε- 

&έντα, 19/20: άκατακρίτφ συνειδότι ψηρή (; )· καί των λεγομένων μάρτυς 

δ αλάνθαστος οφϋαλμός του κυρίου μου, 21 : Έτι δέ καί τφ βουλομένφ, 

24 : ούχ ώς, 26Π ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ, Ό 

ΚΑΙ ΛΑΥΡΙΩΤΗΣ (Διορθωτέον καί εν σελ. 612, σημ. 7), 31 : καλώς, 34: 
κά#ε. 

Σελ. 632/3, άρ. XXXI, στ. 16: δεσποτών, 17: περιέργειαν, 18: 
καλύτερα. 

Ανωτέρω ήκολουθησα τό σύστημα του εκδότου ώς πρός τήν κεφα- 

λαιογράφησιν καί τήν άνάπτυξιν των βραχυγραφιών ανευ δηλώσεως αυτών. 

Ευχής εργον θά ήτο νά ήκολοΰθει τήν στίξιν του πρωτοτύπου. Εις μερικά 

μάλιστα σημεία ή στίξις του πρωτοτύπου είναι προτιμότερα τής ύπ5 αυτοί 

είσαγομένης ώς π.χ. εν σελ. 625, άρ. XVI, στ. 8, δπου 6 Κύριλλος θέτει 

κόμμα μετά τάς λέξεις προστάζει καί άναφαιρέτως, δεν στίζει δέ μετά τήν 

λέξιν Λήμνον. Όμοίως θέτει κόμμα εν σελ. 628/9, άρ. XXV, στ. 11 μετά 

τήν λέξιν χαρτία, σελ. 629, άρ. XXVI, στ. 10 μετά τήν λέξιν έχει, οελ. 

631/2, άρ. XXX, στ. 33 μετά τήν λέξιν πολλά κ.τ.λ. 'Ωσαύτως θά ήτο καλόν 

νά άπέφευγε τάς όλίγας διορθώσεις, τάς οποίας εΐσήγαγεν εις τό κείμενον 

του Κυρίλλου, εν φ κατά κανόνα καταλείπει τούτο άδιόρθωτον. Τέλος δεν θά 

ήτο άσκοπον νά παρείχε καί τάς λέξεις ή φράσεις, τάς οποίας διέγραψεν ο 
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Κύριλλος. Αι διαγραφαΐ παρουσ,άζουν τά διαδοχ,χά σηίδ,α, άπό ,ά όποια 

διηλϋεν ο πρωτοπόρος οϋτος, χαιά τήν προσπάθε,αν πρός έπττέλεσ,ν τού 

έργου το οποτον ανελαβεν. Παραθέτω ταότας χατωτέρω δηλών διά χόρτων: 

V ο Τ' ?· , : τ°ν β“σ,λε0)5 Μκα μ«αήλ δοΰχα τού παραπινάχη: 
Ζτ. δ: « φλουρί δεν έχει. 

, Α®' Ιν μει“ Τ°ν ατ· 4 : οδτος 6 χοναύβουλλος. δμον καί ό « Κγ - κατά 
πάντα κάΧΙιατοι ύαΐ καί ένός βασιλέως είοί τον ευλογημένου 'Ρωμανόν τοΰ 

αργυροττουλοι,. (Πρβλ. άρ. XIV). Στ. 5 χ!Ε.: « Δοχεΐ ό παρών χρυσό- 

βουλλος (1) οτι Μίθρας τής μετά τον μονομάχον βαοιλενοάοης είναι (2) 

είναι ρωμανου τον άργυροπονίον είναι βέβαια. (3) τοϋ Ίσααχίου του χομνη- 

νου είναι. Μετά τον στ. 10 πρόσθες: ό δε μιχαήλ σίτος, δ γέρων φαίνεται, 

ο μετά τηνϋεοδωραν βαοάεύοας· νέος δέ γράφεται προς διαφοράν των ποδ 

του μονομάχου βασιλέων τριών μιχαήλων όμονύμων. 

Αρ. X σι. 1/2: «εν ετει τώ έξακισχιλιοστώ, (1) εξηκοστώ (2) τρια- 
κοστω ςφλξ{·) (3) εξηκοστφ. ' 6 

7 ?ΐν’ ®Γ; 8 : Τθί ευλογημένου (1) ρωμανου του άργυροτιούλου 
είναι βεβαίως (2) Ισααχίου είναι. (Πρβλ. αρ. IV). 

Αρ. XXIII, στ. 6 : ως από του τέλους έτους ενοεΐται. 

Αρ. XXV, στ. 2: « διά τοΰ παρόντος χρυσοβοΰλλου ΛΟΓΟΥ της βασι¬ 

λείας μου γεγενημένου. Μετά τον στ. 4 πρόσθες: τοΰ Ισαακίου τοΰ κομνυ- 

νου. (Πρβλ. σελ. 628, σημ. 6). Στ. 6: «διά /τερ(ικοΰς) τινας τόπους. 

, „ ΧΧΙΧ> στ· 11 : είναι μιχαήλ εκείνου τοϋ ευλογημένου παραπι- 
νακη είναι. 

-Αξία ιδιαιτέρας μνείας εϊναι ή διά τήν λέξιν λειωμένα χρησιμοποιού¬ 

μενη ορθογραφία (όρ. XIV) δπό τοϋ Κυρίλλου, ό όποιος γενιχώς είπεΐν 
είναι ορθογράφος. 

.. 52κ?πός ™ν «νωτέρω δεν είναι βεβαίως νά μειωθή ή άξία τοΰ έργου 
του έκδοτου. Άντιθέτως εΐμεθα εύγνώμονες διά τήν παρουσίασιν των αγνώ¬ 

στων τούτων κειμένων καί άναμένομεν τήν δημοσίευσιν καί τής υπολοίπου 

συγκομιδής εκ τής εξερευνητικής περιοδείας του ανά τό άγιώνυμον “Ορος1. 

ΤΙιε ΙπείΐίυΙε ίοτ Δάν^ποσά δΐιιάγ 
ΡπποεΙοπ, Νενν ΙεΓδε^ 

Γ. Α. ΣΤΑΜΙΡΗΣ 

1 Βλ. Αηάτέ Οτι Π Ιο τι καί Ια οι* «63 ΒοωρσίΓε ΡεοΙιεΓοΙιες ηη 
Μοπί - ΑίΗοδ, αυτόθι, σελ. 172 - 192. Ρ ’ -κεεί16Γ0ί16δ 
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ΝΕΚΡΟ ΛΟΓΙΑ! 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΜΑΝΤΟΣ 

Πλήρης ήμερων άπεβίωσε τήν 23θν Ίανουαρίου 1960 δ ομότιμος Καθη¬ 

γητής τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών καί ακαδημαϊ¬ 

κός Κωνσταντίνος Τ. ’Άμαντος. 

Ό Κωνσταντίνος "Αμαντος έγεννήθη έν Χίφ τήν 2α-ν Αύγουστου 1874. 

Μετά τά εγκύκλια μαθήματα, τά οποία έδιδάχθη εν τή ιδιαιτέρά του πατρίδι, 

διωρίσθη δημοδιδάσκαλος έν τή « Αστική Σχολή » τής Χίου. Έν αυτή έδί- 

δαξεν από τοΰ 1893 μέχρι τοΰ 1897. Τυχών τοΰ Χιακοΰ κληροδοτήματος 

τοΰ Σταματίου Προηου ήδυνήθη νά άκολουθήση άνωτέρας σπουδάς. Μετά 

βραχεΐαν παραμονήν έν Άθήναις μετέβη τφ 1899 εις τό Μονάχον, δπου υπό 

τήν διεΰθυνσιν τοΰ πολλοΰ Καρόλου ΚπιπιβαοΙιεΓ ήσχολήθη περί τήν σπου¬ 

δήν των Βυζαντινών καί μεταβυζαντινών πραγμάτων. Τφ 1903 άνηγορεΰθη 

διδάκτωρ τοΰ Βαυαρικού Πανεπιστημίου, ΰποβαλών εναίσιμον διατριβήν 

περί τών καταλήξεων των Νεοελληνικών τοπωνυμίων (ϋίε διιίίίχε άβτ 

Π0α§-Π6α1ιΐ5θ1ιοη Οτίδηαηιεη, 1903). 

Έπανελθών είς τήν Ελλάδα ό ’Άμαντος έδίδαξεν επί τινα έτη ώς καθη¬ 

γητής έν τφ Γυμνασίφ Χίου (1904-1911), ακολούθως δέ διωρίσθη διευ¬ 

θυντής τοΰ Γυμνασίου καί Διδασκαλείου Λευκωσίας ( 1911) καί έν συνεχείρ; 

διευθυντής τής έν Καΐρφ Άμπετείου Σχολής (1912-1914). Αποφασιστι¬ 

κήν έπίδρασιν εις τήν μετέπειτα έπιστημονικήν σταδιοδρομίαν τοΰ Άμάν- 

του ήσκησεν ό διορισμός αύτοΰ είς τό Ιστορικόν Λεξικόν τής Ελληνικής 

γλώσσης, τοΰ οποίου υπήρξε συντάκτης από τοΰ 1914 μέχρι τοΰ 1924 καί 

διευθυντής από τοΰ 1924 μέχρι τοϋ 1925. Κατά τό τελευταίον τούτο έτος 

έξελέγη καθηγητής τής Βυζαντινής Ιστορίας έν τφ Πανεπιστημίου Αθηνών 

καί έλάμπρυνε τήν νεοπαγή ταΰτην έδραν μέχρι τής άποχο^ρήσεως αΰτοΰ τφ 

1939. Άπό τών πρώτων βημάτων τής Ακαδημίας Αθηνών (1926) διετέ- 

λεσε μέλος αυτής. Κατά τάς κρισιμωτάτας ημέρας τής μετά τήν άπελευθέρο}- 

σιν τής Ελλάδος άπό τής ξενικής κατοχής καί τό Δεκεμβριανόν κίνημα 

περιόδου (1945) μετέσχεν είς τήν κυβέρνησιν τοΰ στρατηγού Πλαστήρα ως 

υπουργός τής Παιδείας. 

Τήν συγγραφικήν καί διδακτικήν του δράσιν συνεπλήρου δ Κωνσταντί¬ 

νος 'Άμαντος διά τής δραστηριότητος αύτοΰ εντός τών κόλπων τών μεγά- 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτοζ Κ©' 29 
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Γο, Γ - Ιδ8υμα1ων *“ εταιρειών της χώρας, διά τής όργανώ- 
’ νέων, δια του προγραμματισμού καί τής καθόλου Ιποπτείας τών επι- 

στημονικων ιδρυμάτων τής Ακαδημίας -Αθηνών, διά τής έκδόοεως περιο- 

1927καΓϊθ2βΤ Γ" Τ*«Χιαχά,Χ°οηχά» (1911, 1914, 1917, 1919, 
1923 και 1926) καί το « Αιγαιον » (1935 - 1936) είχον ως Ιπίκεντρον τήν 

ιστορίαν και τον βτογ της ιδιαιτέρας του πατρίδας- τά «Ελληνικά» τά 

1928\Τ^^-αιοΙοΰΧ^ητ°ϋΣωΧ0,ίΤΟυς Κΰυγέα »“>«»"* άπό τού 

•Από τού 952/1959 ’ ΛΤ ίστι>^ -Οωδικών. 
«έΙ Ι μ ι η-ε ν'115 Τ συνε^ετΜ ™° τίε εν Θεσσαλονίκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ». 

Μέγα,' γενναϊον και πολύπλευρον είναι τό συγγραφικόν Ιργον τού Κων¬ 

σταντίνου Αμαντου . Απο τών πρώτων ετών τής Ιπιστημονικής του στα¬ 

διοδρομίας ο εκλιπων καθηγητής ήσχολήθη περί τήν ερευνάν τής γλώσσης 

των ονομάτων, των τοπωνυμίων, τής ιστορικής Γεωγραφίας. ΕΙς τήν 
γορίαντατ,την πλήν της ανωτέρω μνημονευθείσης διδακτορικής διατριβής 

ΓουθοΓ·ιδ'“™ Ζω\Νε°εη^Α τοπωνυμίων, άνήκουν καί «£ άκό- 
λουθοι ιδιφ εργασιαι ι «Τοπωνυμικά Σύμμεικτα »(Ιν Άθηνά τόμ 22 

49ο, ϊϊ® \πΤα <Μ'^ -Λ*. 5 479 490), « Συμβολή εις την μελέτην τού Χιακοΰ γλωσσάριου »(Ιν Χια- 

«οις Χρονικοις,_τομ 2, 1914, σελ. 93-116 καί 203), «Συμβολή είς τό 

Τοπωνυμικόν της Χίου», Ιν Άθην* τύμ. 27, Παράρτημα, σελ. 12-48), 

5 ?918 σε7ΐ32 ^ Λεξ,χ0^α<Ρίχν Άρχείφ, τύμ. 

’Επε? ΓΓν Τ“Τη9ήσε15 είς μεσαιωνικούς συγγραφείς»(|ν 
Επετ. Εταιρ Βυζ. Σπουδών, τόμ. 2, 1925, σελ. 277- 287), « Συμβολή 

εις τό Χ.ακον Γλωσσάριον καί τό Χιακόν Τοπωνυμικόν» (Ιν Χ.ακοϊς Χρο 

τόΤ28 7^86’ λ9?κ’ 1;82,' *Γλωσσι*ά:> (έν Βγζ. ΖείΙεοΗτίΒ, 
μ' ’ ,928; ,σε^· 14'24 *> * Τ“ εθνολογικά ονόματα είς τούς Βυζαντινούς 

αΙΙΓΖοα " 2’ 1929' σελ· 97·104)· ™'1 ελ™- ονες δημοσιευόμενοι ως επί τό πολύ ϋπό τύπον « Σύμμεικτων » εν τώ περ,ο- 

τΓαί με^ταΤΤτό ^ •““Ο*** Γ™νραφίαν άν^φέρον- 
ται α μείέ αι. « Το Αιγαιον και η γεωγραφική διάσπασις τού Ελληνισμού » 

ΙΐΓ Ημ!ρ0?;ογι^ Τθ? Μεγάλης Ελλάδος, 1923, σελ. 344-352), « Παρα- 
ηρησειςτινες εις την μεσαιωνικήν Γεωγραφίαν» (Ιν Έπετ. Έταιρ. Βυζ. 

νπ„ “λ Ιπΐφΐρ°ΰμεν *"?*** τήν Αναγραφήν τών έργων τοΰ Κωνσταντί- 
ό Λιτ -μαντ0υ· , “ μεχρι του 1940 δημοσιεύματα καταγράφονται έν τώ Καταλόνω 
οοπο,ος προτάσσεται τ„6 υπό τών μαθητών του ίκδοΜντος « 4Φ ερωμΓ„? 1 
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Σπουδών, τόμ. 1, 1924, σελ. 41-54), « Κατωτικά - Ελλάς » (έν Έλληνι- 

κοΐς, τόμ. 1, 1928, σελ. 244 και τόμ. 8, 1935, σελ. 28), «Βολερόν» 

( Αυτόθι, τόμ. 2,1929, σελ. 124 -126 ), « Δωδεκάνησος » (έν Βγζ. ΖείΐδςΙιπίί:, 

τόμ. 30, 1929/1930, σελ. 244-246), « 'Ρωμανία » (έν Έλληνικοΐς, τόμ. 6, 

1933, σελ. 231 -236), «Ανατολή καί Δΰσις » (Αυτόθι, τόμ. 9, 1936, σελ. 

32 - 36 ) κλπ. 

Είς τήν σπουδήν καί τήν ερευνάν τής Βυζαντινής Ιστορίας, ή οποία 

άπετέλεσε τό κύριον άντικείμενον τής πανεπιστημιακής του διδασκαλίας, 

ήλθεν δ Άμαντος όρμώμενος έκ τής περιφέρειας. Τό παλαιότερον, καθόσον 

γνωρίζομεν, δημοσίευμά του είς τον τομέα τούτον είναι τό σχολικόν έγχει- 

ρίδιον « Ελληνική Τστορία από τής κτίσεως τής Κωνσταντινουπόλεως μέχρι 

τής υπό τών "Οθωμανών άλώσεως αυτής» (έν Άθήναις, 1910, έκδοσις δεύ¬ 

τερα, 1914). "Ακολούθως έδημοσιεΰθησαν σπουδαιότατοι μονογραφίαι, άνα- 

φερόμεναι είς τήν ιστορίαν τής Μακεδονίας, είς τό Σλαβικόν Ζήτημα, είς 

τήν ιστορίαν καί τον βίον τών βορείων γειτόνων τής Ελλάδος, είς τον 

Ελληνισμόν τής Μικράς Ασίας, καί δή καί αί εξής : « Ό Ελληνισμός τής 

Μικράς ’Ασίας κατά τον μεσαίωνα» (έν Άθήναις, 1919), «Μακεδονικά. 

Συμβολή είς τήν μεσαιοννικήν ιστορίαν καί εθνολογίαν τής Μακεδονίας» 

(έν Άθήναις, 1920), « Οί βόρειοι γείτονες τής Ελλάδος (Βούλγαροι - Αλβα¬ 

νοί - Νοτιοσλάβοι) » (εν Άθήναις, 1923), «Σλάβοι καί Σλαβόφωνοι είς τάς 

Ελληνικός χώρας» (έν Πρακτικοΐς τής Ελληνικής Άνθρωπολογικής Εται¬ 

ρείας, 22 Φεβρουάριου 1926, «Ιατρική», τόμ. 3, 1926), «Σκλάβοι, Σκλα- 

βησιάνοι καί Βάρβαροι» (έν Πρακτικοΐς τής Ακαδημίας Αθηνών, τόμ. 7, 

1932, σελ. 331 - 339). Επανειλημμένους ό Άμαντος έπανήλθεν είς τά θέματα 

ταΰτα (πρβλ. καί τήν μελέτην « Οϊ Σλάβοι είς τήν Ελλάδα», έν Βγζ.- 

πειι^πεοΗίδοΙιε ύαΙιτΙ^ίίαΙιοΓ, τόμ. 17, 1944, σελ. 210-221). Άλλαι δια- 

τριβαί διηυκρίνησαν απόψεις τινάς τοΰ δημοσίου καί τοΰ κοινωνικοΰ βίου 

τών Βυζαντινών, μεταξύ δ* αυτών ή περί τής « Ελληνικής φιλανθρωπίας 

κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους » (έν Άθηνα, τόμ. 35, 1923, σελ. 131 -164). 

Κατά τον τρόπον τοΰτον έδημιουργήθησαν αί προϋποθέσεις διά τήν 

συγγραφήν εύρυτέρου έργου περί τής ιστορίας τοΰ Βυζαντινοΰ Κράτους. 

Ταύτης προηγήθη ή έκδοσις τής « Εισαγωγής είς τήν Βυζαντινήν 'Ιστορίαν » 

(έν Άθήναις, 1933, δευτέρα έκδοσις 1950). Έν τφ έργφ τούτο; δ Άμαν¬ 

τος εξετάζει τό πρόβλημα τοΰ τέλους τοΰ αρχαίου κόσμου καί τής αρχής τοΰ 

μεσαιώνος από τής Ελληνικής σκοπιάς. 'Ως δ ίδιος εν τφ προλόγφ τής δευ- 

τέρας έκδόσεως γράφει, «ή Εισαγωγή βοηθεΐ τον αναγνώστην νά ΐδη τά 

κατορθόίματα τοΰ ζωτικοΰ Ελληνισμού τής Διασποράς αλλά καί τό μοιραΐον 

τέλος αύτοΰ ». Ή « Ιστορία τοΰ Βυζαντινοΰ Κράτους », τοΰ οποίου δ πρώ¬ 

τος τόμος έξεδόθη τφ 1939, δ δέ δεύτερος τφ 1947 (δεύτερα έκδοσις 1953 

καί 1957), καλύπτει τήν χρονικήν περίοδον από τοΰ 395 μέχρι τοΰ 1204. 
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Παραβαλλόμενη πρός τά αλλα ομοβιδή έγχειρίδ.α, ή σύνδεες τού ΙΛικόν- 

τος καϋηγητου^ κ<η κ«τ ακολουθίαν ή γεηκωτέρα θεώρησή τού Κοάτους 

* του βίου των Βυζαντινών παρουα^ζει πολλά; ιδιοτυπίας. Ό συγγράφει,; 

7&Ζ7™ πρ“τ,1ε χε1^™-τί0"<Γη°ν ίλΐ“ν' λογίας πηγάς αλλά καί 
, , Φ ' ?“ Μψε™’ Ια ουχι απανίως παραθέτει, έλαβεν ΰπ δψιν 

! Ζ«7 Τ- Γ ν6“ΐέ5αν ^^“νραφίαν, ήρεΰνησε τά έπί μέρους 

ί , ®“β3ημ,“1' έ, Γε°Τ?ά Καί τά °“ονομι,<ά θέμ«™. δ 0!ος των μεγάλων 
, λαϊκών ομάδων, αι εκδηλώσεις τού πνεΰματος καί τού πολιτισμού, τά έργα 

της ευποιιας, προσελκύουν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν αύτοϋ. Μεθ’ δλως Ιδια- 

: ζουσης προσοχής αναλύει τούς ανθρωπίνους χαρακτήρας καί Ιπιγραμματι- 

κως^κρίνει το εργον αυτών. Τό ύφος καί ή σύνθεσις γενικώτερον έχουν τι 

: το ανειμενον αλλα συναμα καί τδ Ιπαγωγύν. Ή «Ιστορία τού Βυζαντινού 

ίσ?ορ™γραΧ ^ Φ ^ " Τ” νεωιέ« Έλλ^*8 

, Ή π0°“νωγή τής έρεύνης των σχέσεων τού Ελληνισμού μετά των γε.- 

τονων λαών, τών^έρβων, τών Βουλγάρων, των Τούρκων, των -Αλβανών 

απησχολησεν, ως ελεχθη, τόν αείμνηστον διδάσκαλον. Εκτός τών παλαιοτέ- 

ρων εργασιών «δημοσίευσε μετά τόν δεύτερον παγκύσμιον πύλεμον εΐδικάς 

περί τα θέματα ταυτα πραγματείας, αϊτινες ώς Ικ τών γενικωτέρων συνθη¬ 

κών των μεταπολεμικών χρόνων άπέκτησαν σημασίαν έθνικήν καί πολιτικήν. 

Ί οιαυται είναι μάλιστα αΐ έξής: « Ιστορικά! σχέσεις Ελλήνων, Σέρβων καί 

Βουλγάρων» (εν Αθηναις, 1949) καί «Σχέσεις -Ελλήνων καί Τούρκων άπό 

Τθήναΐς ) 5 μ Χβ1 1821 * (Τ<5μ°? “ 1071-1571, 4ν 

ΒυζάνΐΙ"^ δία<Ρ,έ0°ντα τ°* ’Αμάντου δέν χωρίζονται εις μόνον τό 
Βυζάντιον άλλ «εκτείνονται καί πρός τήν -Αρχαιότητα-, κυρίως δμως προς 

τους μεταβυζαντινούς καί τους νεωτέρους χρόνους. Έγκαταλείπων τήν 

λαμπραν πρωτεύουσαν τής μεσαιωνικής -Ελληνικής Αυτοκρατορίας, ό σοφός 

δάσκαλος εστρεφε τήν προσοχήν αύτού πρός τάς δεινοπαθούσας επαρχίας, 

ρος τα αφανή κέντρα της πίστεως καί τής παιδεύσεως, πρός τούς ταπεινούς, 

ρος τας πίκρας ημέρας της ξενικής κυριαρχίας. Θεσμοί, ιδρύματα καί χαρα- 

ηριστικα1 μορφαι, σχολεία, συγγράμματα καί δημώδη στοιχεία τού λόγου 

τοιβΓτο -Κ “πΗ<Τλ0Ϊ; αίΐ0ν * * μείζονας .καί τάς ελασσόνας δια- 
τριβάς του. Η εργασία «Τρεις άγνωστοι κώδικες τού Χρονογράφου» (Ιν 

ρική σνΓβολύτ°·Ρί ' ^ ^ ^ ’70 >ε1™1 Φ^ολογ^ή καί ίστο- 
ρικη συμβολή. Εξαίρετου ωσαύτως σημασία; είναι καί Ιτέρα πραγματεία, 

β«υ 1960, σελ. ΖΖ ΪΖ ΖΤ’ 1 ^ 
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ή άφορώσα είς τούς « προνομιακούς ορισμούς τού Μουσουλμανισμού υπέρ 

τών Χριστιανών» (Αυτόθι, τόμ. 9, 1936, σελ. 103-166). Δι* άρχειακών 

ερευνών και διά τής συγκεντρώσεως τού αγνώστου και τού γνωστού υλικού 

ήγωνίσθη ό Άμαντος νά διευκρινήση τόν βίον, τάς πράξεις, τήν εθνικήν 

δράσιν κα'ι τάς συγγραφάς μεγάλων προσωπικοτήτων τής Τουρκοκρατίας. 

Είς τήν κατηγορίαν ταΰτην ανήκουν αί έργασίαι περί τού έθνομάρτυρος 

Ρήγα (« Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστιΐ'λή », εν Άθήναις, 1930, 

καί « Ό Θούριος τού Ρήγα», εν Έλληνικοΐς, τόμ. 8, 1936, σελ. 197 -211 ), 

περί Αλεξάνδρου τού Μαυροκορδάτου τού εξ απορρήτων ( « *Αλέξανδρος Μαυ- 

ροκορδάτος ό εξ απορρήτων, 1641 - 1709», Αυτόθι, τόμ. 5, 1932, σελ. 335- 

350), περί Λέοντος Άλλατίου { « Λέων Άλλάτιος », « Είς μνήμην Σπυρίδωνος 

Λάμπρου», έν Άθήναις, 1935, σελ. 557-566), περί Δωροθέου Πρωίου 

(«Ό έθνομάρτυς Δωρόθεος Πρώϊος », έν Έλληνικοΐς, τόμ. 11, 1939, σελ. 

239- 248), περί Αδαμάντιου Κοραή («Αδαμάντιος Κοραής», έν Έλληνι- 

κοΐς, τόμ. 6, 1933, σελ. 7 - 36, «Ποιήματα καί άλλα δημοσιεύματα τού 

Αδαμάντιου Κοραή », Αυτόθι, σελ. 161 -188, « Κοραής καί Καποδίστριας », 

Αυτόθι, τόμ. 8, 1935, σελ. 289-314, «Ανέκδοτον σχέδιον διαλόγου τού 

Αδαμάντιου Κοραή », έν Άθηνφ, τόμ. 46, 1935, σελ. 257 · 277 ) κλπ. 

Μετ* ίσης στοργής περιέβαλεν ο Άμαντος τόν υπόδουλον Ελληνισμόν, 

τόν Ελληνισμόν τής Διασποράς, τά Ελληνικά ιδρύματα έν τή ξένη. Καθ’ ήν 

στιγμήν οί "Ελληνες τής Κύπρου έμάχοντο τόν υπέρ ελευθερίας αγώνα, ό 

γηραιός ιστορικός συνέγραφε τήν « Σύντομον 'Ιστορίαν τής Κύπρου » (έν 

Άθήναις, 1956), περισπούδαστα δ * είναι τά έργα του περί τής γεραράς 

μονής τούΣινα: «Σιναϊτικά μνημεία ανέκδοτα» (έν Άθήναις, 1928), 

καί «Σύντομος Τστορία τής ίεράς μονής τού Σινά» (έν Θεσσαλονίκη, 

1953), ώς καί αι έλάσσονες δημοσιεύσεις τών «Μικρών Μελετημάτων» (έν 
Άθήναις, 1940). 

Άλλαι διατριβαί άναφέρονται είς μοναστηριακά ιδρύματα, εις χειρο¬ 

γράφους κώδικας καί είς αρχειακός σύλλογός καί έγγραφα. Μνημονευτέαι 

ενταύθα αί έξής: «Ή μονή τών Μουνδών έν Χίφ », έν « Έναισίμοις» επί 

τή επιστημονική 3όετηρίδι τού Μακ. αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστό¬ 

μου (έν Άθήναις, 1931, σελ. 451-469), «ΓΗ μονή Προυσού», (έν Έλλη- 

νικοΐς, τόμ. 6, 1933, σελ. 237-259), «Χειρόγραφα τής μονής τού Γρηγο- 

ρίου Πακουριανού παρά τόν Στενήμαχον» (έν Θρφκικοΐς, τόμ. 10, 1938, 

σελ. 234-252), «Περί τών Βυζαντινών διαθηκών» (έν Πεπραγμένοις τού 

Θ' διεθνούς Βυζαντινολογικοϋ Συνεδρίου, τόμ. Β', Ιν Άθήναις, 1956, σελ. 

281-287) κλπ. 

Δεν δυνάμεθα, τέλος, νά παρασιωπήσω μεν τάς πολυαρίθμους καί περι- 

σπουδάστους πραγματείας, τάς οποίας ό Άμαντος μετά στοργής αυτόχρημα 

υίικής άφιέρωσεν είς τήν ιστορίαν, τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν, τήν ίστο- 
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Ε-τοβιχάς - , , α υεσμια, εις τον δημώδη βίον της γενετείη«Γ ν·Α<χη„ τΛ.' 

αναφερομεν ενταύθα τάς μάλλον αντιπροσωπευτικός: « Ή άλωσις της ΧθΓ 

°*°'Τ (*» Χ«*οΐ5 Χοοηχοίς, χόμ. 4 1919 σεΓ52 78 «·Η 
Γε“ 381 4εΐ4Τ Τ™ε,’!ι°’!ίατ™^'’ Χίον» (εν Έλλην.χοϊς/χόμ. Τ'ΐ930 

τόμ. 4, 1931, σελ. 47 68^ ΓοΓίΓαΖΓ ^ ,ΧίθΜ'* < “■’ 
1935 σε? 7» δ1, ™. , Καλλια^ της Χίου» (Αύτόθι, τόμ 8 

^ -I λόγωχ’ Ιβββ-^Γ^Πΐ£“:ήν εΓ"0-1100""-· 
χ νά Ταΐεβοίν α1 ^ 

γλωσσικού κα'ι χοχχα,νυμ™® θησαυρού χής νήσοσ Άπϊ Ζ γΖ / λ 

«ϊγετ· - * -4 »-«■»* ϊ—.Αΐ 
Φ.χόνΖόΤΙ,Γ ?ωνσ!ανιί,νο') ’Α^ντου, ιό επιστημονικόν, τό ™ννοα. 

* 13ΕΛΛ ^Γζ;ΖνΤΐδ;:Γ —^ 

ΤΟ® νεωτερομ Ελληνισμόν ϋχ9, 6 ίκλιπών διδόσκΖ; ΥΖζΤΖΤ ^ 

ΙοΦοΓΙ -εΖ Χ- 1 ^ ν!νΙΧωΐέβα5 ««Μ™»* το® «εσπεσίον ΦΖ 
ΓδεκόδΖΐ - '°9^5 κσΐ πνευματικής ένότηχος. ·Αφιεροόσας 

Φ:Ζν;Ζ;ζ>νΐτ:χ:ΐΓτήν ωτον *«» 
επιστημονικού έςνασχηρίον. Έγνώρισε ^ ”* 

ζΐ. Ρ·“4: - =5 ·« 
χ* —ζ::: ^ 6 ”α—μ* 

“όνοό^άλλ^ει^ μεν“λεί^Ζ^^ΖΖσΰ^Ζ^ΉρΖΖεΖν'ίσχορΖ 

: ζγ™:2 * 

“τοί ΦΛο™ ·°«*α- χί»ν«νόν β:::~\7ζζ:Τ3Ζ7. 
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των πικρών ημερών, έκυψε προς τάς μορφάς των ταπεινών, έμελέτησε τήν 

καταγωγήν αφανών ονομάτων καί λέξετον, εξήρε τήν σημασίαν τών θεσμών 

τής εύποιίας καί τής συγκαταβάσεως. Έκ τών ταπεινών τούτων -ψηφίδων 

διεκόσμησε τον έξαίρετον πίνακα του « παρηκμακότος Ελληνισμού », μεγά¬ 

λου εν τή ταπεινώσει καί τή δυστυχίρ *. 

ΔΙΟΝ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ 

ΚΥΡΟΣ ΟΙΑΝΝΕΚΙνΙ 

Λυπηρόν άγγελμα δι* ημάς τούς βυζαντινολόγους καί οδυνηρόν διά τούς 

φίλους του "Ελληνας καί τούς άγαπήσαντας αυτόν συναδέλφους ΰπήρξεν δ 

θάνατος τού αειμνήστου έν Ρώμη καθηγητού τού Πανεπιστημίου Οίτο Οίαη- 

ηβΐΐί, έπισυμβάς μακράν τής ιταλικής πρωτευοΰσης καί άπροσδοκήτως τήν 

3ήν Δεκεμβρίου. Ό Οί&ηηοΙΙί ύπήρξεν επίτιμος εταίρος τής ΕΒΣπ. καί 

προσωπικός φίλος καί συνεργάτης ήμών, διδάσκαλος δέ πεφιλημένων μαθη¬ 

τών μας. Ή γνωριμία μας ή προσωπική χρονολογείται από τού 1951 δτε 

μετεβαίνομεν άμφότεροι εις Ραΐεπηο διά τό εκεί συγκληθέν Βυζαντινολογι- 

κόν συνέδριον. "Οταν έπεβιβάσθη τού συρμού επί τού οποίου ήτο ήδη, 

προερχόμενη εκ Βπηάίδΐ, ή ελληνική αντιπροσωπεία, έξέπληξεν ημάς πολλα- 

χώς. Ού μόνον διά τής εύγενεστάτης έμφανίσεως συμπαθέστατου ανθρώπου 

καί διά τής απταίστου χρήσεως τής νεοελληνικής γλώσσης, τήν οποίαν ειχεν 

έκμάθει πριν τό παράπαν έπισκεφθή τήν Ελλάδα, αλλά καί διά τού ενθου¬ 

σιασμού τον οποίον επέδειξε εκ τής γνωριμίας τών Ελλήνων συνέδρων, 

τού Άμάντου, τού Σωτηρίου, τού Κουκουλέ, καί πολλών άλλων, μέ τούς 

οποίους ωκειοόθη εύκολώτατα, καθώς δλους μάς έγνώριζεν από τάς συγγρα- 

φάς καί δημοσιεύσεις μας. Διά πρώτην φοράν έπεσκέφθη τάς Αθήνας επ“ 

ευκαιρία τού έν Θεσσαλονίκη Βυζαντινολογικού συνεδρίου τού 1953, καί διά 

δευτέραν καί τελευταίαν μετά τό άτυχες εκείνο συνέδριον τού Σεπτ. 1955 έν 

Κωνσταντινουπόλει. Τότε έξεδράμομεν καί εις "Οσιον Λουκάν καί ή συντρο¬ 

φιά τών μαθητών μου συνεκίνησεν ακόμη περισσότερον τον αείμνηστον 

φίλον καί συνάδελφον. Μέ ύπεδέχετο πάντοτε εις τήν Ρώμην μέ αγάπην καί 

κάποτε ήλθε μέχρι Πίσης διά νά μέ συναντήση έκει. Τον άνεμένομεν κατά 

τό παρελθόν έτος εις τάς Αθήνας, προσκεκλημένου τής Φιλοσοφικής Σχολής 

τή προστάσει μου, δπου θά ώμίλει ελληνιστί εις τό Πανεπιστήμιον καί τήν 

1 Πρβλ. καί τον επικήδειου λόγον, τόν οποίον εντολή τής Φιλοσοφικής Σχολής 
τοΰ Πανεπιστημίου ΆΦηνών εΐπον κατά τήν ημέραν τής κηδείας : «Νέα Εστία», 1 

Φεβρουάριου 1960, σελ. 192 * 194. 

ί'Λ 
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Έταφείαν Βυζαντινών Σπουδών. Ό φόβος τής Μνείας τον έκαμε ν' άνα- 

βαλΏ αυτό το ταξίδι, και αντί τής Ιλεόσεώς του Ιμανθάνομεν τό άδόχητον 

έλος του. Ομολογώ οτι η λύπη μου ήτο άπελπ,στική. Διότι, παοά τό γενο- 

νόςδτιείςτήν Ιταλίαν εχομεν πολλούς φιλέλληνας φίλους πανεπιστήμια- 

*ους (ο ό 8=1*6. ό ΡατΙαηζέΗ δεν εϊνΐι οί μόνοΤΠν το“- 

ΓοΙλΓ , Vά-ε{!^I, Ι1? “νΰρ“π0ν Ι% ’|,υχΙΙΐίί? «“«σεως καί τών 
πο πίλων ικανοτήτων του παλαιογράφου, τοϋ σλαβολόγου, τού έλλτ,νιστού 
»ερ π όντα τα άλλα Οΐαηηαΐΐί. Ή παροιμίας Εκανότης ίου ναοτ™~ 

είΛηνιστι επιγράμματα ανθολογίά, ή μνημειώδης ίπανότης τής γνώσής 

των Γραφών, των λειτουργικών κειμένων εΕς τήν Ιλληνικήν γλώσσαν τού 

πρωτοτύπου, η σχολαστική μεθοδολογία του, ή ακατάβλητος δραστήριους 

αι ο ακαταπόνητος ώς Ιφαίνετο) οργανισμός ανθρώπου ό όποιος ήρχιζε 

Τήν εργασίαν του δπό τής 7υς πρωινής τόν χειμώνα εΕς τήν Βατ,κανήν 

νδυαζετο με ευγενειαν ήθους, ταχεϊαν άντίληψιν καί παθολογικήν θά 
ώεγε τις προσήλωσιν προς ό τι τό Ελληνικόν. Σημειώ εδώ δτι έζ„ζί 

μας την «γωνίαν τού Κυπριακού ζητήματος, συμμεριζόμενος τάς «ρίς “« 

τας Ιξ αυτου θλίψεις μας. Ή σλαβική του μόθησις δέν τόν Ιπηρέασε τό 

παραπαν εις τα προς ημάς αΐσθήματά του. Αί πρός τήν Ελλάδα συμπά- 

θειαι του εζεδηλωθησαν οί μόνον διά τής Ινεργοΰ συμμετοχής εις τόν Ιν 

Ρώμη Ιταλοελληνικον Σύνδεσμον, αλλά καί διά τών ένεργειών του εις & 

κυρίως δφείλεται ή Ιπανίδρυσις τής Ιδρας τής Νεοελληνικής Φιλολογίας καί 

Ι σΙάΤλ "'ί ~ Φ£λ°ν τοΒ Φοιτητικών Ιδράνων ), 
Ρ *' Γ; Θ· Ζ“5“ν· Ουτω Ιπανήχησεν ή ελληνική φωνή εις τό 
ωμαικον Πανεπιστήμιου και Ικινήθη Ικ νέου τό ενδιαφέρον τών σπουδα- 

Ϊ; ΈλΐνΓ γθτεΧνί“ν' ** νλ“σσαν “1 Ι0ν Ντωτό- 

Ο Οιγο ΟιαηπεΠί |γεννήθη εν Ρώμη τήν 29ιν Μαίου τού 1905 'Ο 

πατήρ του διετέλεσεν άνώτατος αξιωματικός τού Ιταλικού ναυτικού Τάς 

πρωτας του σπουδας_Ιπραγματοποίησεν ό νεαρός τότε Κύρος εις τήν Εα δρο- 

κια, οπού ειχεν εν τφ μεταξύ μεταφερθή ή οικογένεια του, πάντοτε άρ.στεύων 
και διακρινομενος μεταξύ τών ομηλίκων του. 

είί,ΐήν ΦΛ°°°^ Σχθ1,'ΐν 105 Πανεπιστημίου τής 
« Γό-Κο · “πεφ0"Τ|σεν α9ιστευσας τό 1927, συγγράψας διατριβήν επί τού 

του ^ Πλθυ™«ου’ τάς όδηγίας τού καθηγητού 
, Λ ™υ ,68 ουνεχείμ επιτυχών είς κρατικόν διαγωνισμόν διω- 

Ένω ί τωΊ',ελληνίχών κα! λατινικών εϊς τό Λύκειον τής Ζατμ 
Ενωρίς όμως ο γεραρος καθηγητής δ. 6. ΜοτοαΙΐ, έκτιμών τό ήθος καί 
ην ευφυΐαν του νεαρού ίπιστήμονος Ικάλεσεν αΰτόν είς τήν Βατ,κανήν 

πολύ δΐΐΖΖΚΖΓΤ”0" ?-!ΕΡΥώην· 4 ε· Οί—ΙΗ μετ’ ού πολύ „ιωρ,σθ,, οσπρίου δια τήν Ελληνικήν γλώσσαν. 
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Έχει ο πολΰκλαυστος άνήρ έσχε τήν ευκαιρίαν νά εμβαθΰνη είς τήν 

μελέτην τής ελληνικής παλαιογραφίας, τής οποίας έπέπρωτο νά γίνη εις των 

διαπρεπέστερων διδασκάλων. Ό κατάλογος τών ελληνικών βατικανών κωδί¬ 

κων 1485-1683, τόν όποιον ό Ο. Οίαηπείΐί έδημοσίευσε τό 1950, είναι 

υπόδειγμα μοναδικόν είς τό είδος του καί εΐκών τής άρτιωτάτης επιστημονι¬ 

κής μορφής του συγγραφέως του. Διά τήν σύνταξίν του έδαπάνησεν 25 έτη! 

Τό 1949 ό Οιγο Οίοηηεΐΐί έκλήθη νά διδάξη Βυζαντινήν Φιλολογίαν 

εις τό Πανεπιστήμιον τής Ροόμης είς τήν έδραν του άποχωρήσαντος λόγφ 

ορίου ηλικίας καθηγητοΰ δ. Ο. Μετοαίΐ. Τό 1951 εγένετο υφηγητής τής 

αυτής έδρας, τό 1954 έκτακτος καθηγητής, τό 1957 τέλος ωνομάσθη τακτι¬ 

κός καθηγητής. Παραλλήλους από του 1955 έδίδασκεν εν Ροόμη καί τήν ελλη¬ 

νικήν παλαιογραφίαν. 

*Από του παρελθόντος έτους (1959) μετά τών συναδέλφων του Ε. Ρ&- 

Γ&10Γ6 καί Ο. νίηειγ ήρχισε τήν έκδοσιν τής « Κ,ίνίεΐα ΟΙαεδίοα α Μεάίο- 

ν&ΐε », ενώ μετά του συναδέλφου κ. Γ. Ζώρα εγκαινίαζε διά τής έκδόσεως 

του πρώτου τόμου σειράν έπιστημονικών δημοσιευμάτων « Βυζαντινά κεί¬ 

μενα καί μελέται » (ό Α' τόμος υπό Επγ. Εοΐΐίοπ, ό Β' υπό *Αθ. Κομίνη). 

Δέν πρόκειται εδώ νά έπιμείνωμεν είς τήν αναγραφήν ή άνάλυσιν τών 

μονογραφιών του ΟΐειηηοΙΗ, δλίγιον άλλ’ έκλ,εκτών, τινές άλλωστε τών 

οποίων έδημοσιεΰθησαν ήδη διά τής Έπετηρίδος. Τούτο θά πράξουν οί 

μαθηταί καί συνεργάται του άλλου. Εκείνο τό όποιον εχομεν νά σημειώσω- 

μεν εν κατακλεΐδι είναι δτι αν ό θάνατος δέν έκοπτε τό νήμα τής ζωής του 

δτρηροΰ άνδρός, θά ώ?τθκληροΰτο ή εργασία του καί θά άνεδείκνυεν αυτόν 

ένα τών διαπρεπεστέρων συγχρόνων βυζαντινολόγων. Τώρα ό Κατάλογος 

του Βατικανού μένει αψευδές τεκμήριον τού συστηματικού καί έν έπιγνώσει 

τελεσθέντος φι?ιθλογικου καί πα?>,αιογραφικοΰ μόχθου, υπόδειγμα δυσκολον 

αλλ’ άψογον διά τούς έπερχομένους. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 



ΒΙΒΛΙΟ ΚΡΙΣΙΑΙ 

ΒορΗνοηϋ Αηαγβοη ϋοα. Εάίάϋ ίΐαΐίαβ ηΜίάίΙ Μα τ ο β η Η $ βί „ α „ ι β 
Αβββάαηί (ββίιηοηια άβ αηαοηοηίεκ βΐ ίηάβχ νβτϊοηιη Ο^α βάϊ 
Ιηοβ βίΒΜοηάί, Βοπια 1957. Σχ. 16ον, οσ. 245. ™ 

αων Ση Ζ ΙΗ·ΐην ί-ΧδθσΙΪ ™ν «Λ πατριάρχου Ιεροσολύ¬ 
μων Σωφρονίου αφεερωνει ο σσγγραφεύς, Ιταλός *αθηγηιής „ Μ. οΐοπίο 

47ν ^γ^Τ* (&' αα ^ 6κδ°σεΐ πε0ιλαάβ«νονται φωτοτυπικώς τά ££. 8γ 

127ν τη Γ ·/ ε ”* ^ Β"Β· ^6ε· 310 Λί «» το I. 44ν „ 
I ^,ά7η3'1 )*>“■ ς. £. 76. Μετά σύντομον πρόλογον εις 

1 λατινικήν (σσ. 7-22) επεται τό κείμενον τών 23 ωδών τού Σωφρονίου 

με κριτικόν υπόμνημα κα! ίβείίη,οηίμ κάτωθεν αίιιοΟ (σσ. 25- Ι^Γμετά- 

τ, ΓσΠί* Ι' ** ΪΓΓλΐΙ<ήν (σ"· 14?-186>' - -ίμενον Ιπτά βυΖ 

λέξεων (σσ. 199-244Γ μ"β“ν (™· 189'193 / ™ -ν«Ε 

Ή εκδοσις ϊγινε βάσει των £ξή; τριών κωδίκων : 

α Οοά ΒοΛ βγοοο. 310, ί3Π1 246, εοεο. XIII ( = β) 
Ρ) Ι,ειάεηδίδ νο55. £Γαοο. 536ο. XI (= ^) κα{ 

γ) Ρ&Π5. Ιαί. 3282 δμοο. XVI νοί XVII I— Ρ\ - / 

εκδοσεΐί αι περιεχουσαι 3λας τας φδάς η καί ώρισμόνας μόνον, σημεμόνετι» 

κειΓ/νΓυ Ό?μοίΓό ΐ δό10* Νί556Πΐ ** Φ **“** ^««τ^τασιν τού 
τοϋ Σωωόο° 6 Ίς π“®α&"1 Ιήν “βτωτεραν βιβλιογραφίαν περί 
του Σωφρονίου μετά τινων άποσπασμάτων κριτικής, επαινετικής ή μή διά ϊ 
φδας του πατριαρχου καί ιδιαιτέρως τήν γλώσσαν του. 

•ρε .ξ ® ”01,έχει πίνακα ™ν επιγραφών 24 φδών τού Σωφρονίου 
Εξ αυτών της XIV φδή5, Βί φ &λωαιν τ-ς 

ΧνΙ'Τ^'/,α^ζβ™ * Ι0ν Κώδ,“ Β 3 πρώτος στίχος- ή 
XVI Ι' ?Τ * ™ *"“«”> ούδόλως παραδίδετα,· τή δί 

-Γο 'ΐ2 σΧοΛΓ' μΓ^ ·70'ς) α!γυπτίθνί· 8ΐ“°(^ται οί τελευ- 
12 στίχοι. Η απώλεια οφείλεται ασφαλώς εις εκπτωσιν φύλλων τού 

™δ8.\η!β 33'Ζ3Πΐίηί8ε!ι™ Αηαϊτβοηίσσυ, .8ίίζηπί;ΛβΓ. άετ Βαγστ. Α1τ»ί. άστ 
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κοόδικος μεταξύ των ££. 47ν και 48γ, ώς εξάγομεν εκ της φωτοτυπικής έκδό- 

σεως των φΰλλων τούτων εν τη παρούση εκδόσει, διότι τό ί. 47ν περατούται 

διά της επιγραφής και τού προοτου στίχου της XIV φδής, τό δέ £. 48γ άρχε- 

ται διά του προδτου εκ των 12 τελευταίων σφζομένοιν στίχων τής XIV 

φδής. Ή σελίδωσις τών φύλλο)ν έγινε μετά τήν απώλειαν των μεσολαβούν- 

των μεταξύ τού 47ν και 48γ. Τήν XIV ωδήν εκδίδει δ Μ. Οΐ^απίε εκ των 

κωδίκων 1/ και Ρ. Τής XXIII φδήςλ τοΰ αντοϋ εις τον πόϋον ον είχεν εις 

την αγίαν πόλιν καί εις (τους) σεβασμίους τόπους, επειδή ελλείπουν πάντες 

οί στίχοι, θεωρείται ή επιγραφή επανάληψις τής επιγραφής τής XX φδής. 

Διά τούτο καί εν τή εκδόσει ως XXIII φδή άριθμεΐται ή εν τφ βαρβερινφ 

πίνακι XXIV, Σωφρονίου μονάχον ίατροσοφιστοΰ εις τον Ιωσήφ, ή οποία 

όμως -θεωρείται νόθη υπό τού εκδότου. 

Ό Μ. Οί§·απί:6 παρατηρεί δτι αί φδαί εταξινομήθησαν εις τον κώδικα Β 

κατά τό περιεχόμενον αυτών, ήτοι αί I - XII κατά τήν χρονολογικήν σειράν 

των γεγονότων τής Κ. Διαθήκης, εκ τής οποίας αντλούν τήν ΰπόθεσιν, παρα¬ 

τίθεται ή XIII φδή εις τήν πρωτομάρτυρα Θέκλαν, ακολουθούσα εκείνην εις 

τον πρωτομάρτυρα Στέφανον καί παραδέχεται διά τάς υπολοίπους ωδάς ιδιαι¬ 

τέραν παράδοσιν. Έν συνεχείς άσχολεΐται μέ τά προβλήματα τριών φδών. 

α) 3$δή XIX, Εις τήν άνάληψιν και εις εαυτόν. "Ηδη δ πρώτος εκδό¬ 

της ΜμίΓππ&μ είχεν εκφράσει τήν υποψίαν οτι δεν πρόκειται περί πλήρους 

καί τελείας φδής. Ό ϋδεηετ δέχεται οτι ή XX φδή, εις τον πό&ον ον είχεν 

εις τήν αγίαν πόλιν καί εις τους σεβασμίους τόπους, μετά των πρώτων 56 

στίχων τής XIX φδής αποτελούν εν ποίημα, τών υπολοίπων στίχων (57 - 

107) άνηκόντων εις άλλην φδήν. Ό Ημηδεοη θεωρεί τήν φδήν, ώς έχει, 

πλήρη καί γνησίαν, ένφ δ Νΐδδεπ συμφωνεί μέ τον ϋδΟΠΟΓ, δτι εις άλλην 

φδήν ανήκουν οί πρώτοι 56 στίχοι τής XIX φδής καί εις άλ?ιην οί υπό¬ 

λοιποι, προσθέτει δμως οτι οί ώς άνω 56 στίχοι αποτελούν τό πρώτον μέρος 
τής ύπ’ άριθ. XXIII τού βαρβερινού πίνακος, του αντοϋ εις τον πόϋον όν 

είχεν εις τήν αγίαν πόλιν καί είς (τους) σεβασμίους τόπους, τής όποιας ή 

επιγραφή εθεωρήθη επανάληψις τής XX φδής. Προς συμπλήρωσιν δέ τής 

άκροστιχίδος προσετέθησαν εξ άλλης φδής οί τελευταίοι ( 57 -107 ) στίχοι. 

Άλλ’ εις αυτούς δημιουργεΐται άλλο πρόβλημα. Άναφέρεται δηλαδή εις τον 

στίχον 57 το δνομα Βασίλειος καί εις τον στίχον 72 τό όνομα Σωφρόνιος, 

τά όποια δ αποδίδει εις μοναχούς μοναστηριού τίνος τής Συρίας, 

τού Σωφρονίου τής φδής μή ταυτιζόμενου προς τον ποιητήν. Ό Η^ηδδοη 

δεχεται το ονομα Βασίλειος ως επιθετικόν προσδιορισμόν εις τό δνομα Σω¬ 

φρόνιός, 6 όποιος είναι ό πατριάρχης τών Ιεροσολύμων καί τον όποιον, ώς 

καί τήν αγίαν πόλιν, επιθυμεί νά ϊδη άγνωστός τις μοναχός, υπό τον οποίον 

ύποκρύπτεται αυτός ούτος ό ποιητής τής φδής Σωφρόνιος ό Ιεροσολύμων. 

Περί τού Σωφρονίου, ώς ποιητού τής φδής, αμφιβάλλουν ό Βοανγ καί ό 
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Τΐοΐιείπιαππ, 6 δέ Νίδδβη άφίνει ανοικτόν το πρόβλημα μή εννοών τα υπό 
το ονομα του Σωφρονίου καί Βασιλείου υποκρυπτόμενα πρόσωπα. 

, , ° Μ' την φδήν ώς εν καί πλήρες ποίημα 
αποοειξις και η ακροστιχίς του), γραφέν εν εΐδει επιστολής ύπό του Σω¬ 

φρονίου προς τόν μοναχόν καί παλαιόν του σύντροφον Βασίλειον, διακρίνει 

? ™τ°, Ε1ζ δυ° μερη : Εϊ« τό π<?ώτον ( στ. 1 - 18 ) εκφράζει δ Σωφρόνιος την 
επιθυμίαν του νά ϊδη τούς άγιους τόπους, τούς όποιους καί περιγράφει ( στ. 1 - 

II "Λ" τ°υ Βασίλεΐ°ν ( σΐ· 57 * ■68 >■ * δε τό δεύτερον μέρος ( στ. 
* -104) ο Βασίλειος άπαντών κατά τινα τρόπον εϊς τόν Σωφρόνιον του ύπεν- 

θυμιζει τας παλαιάς του υποσχέσεις περί κοινής ζωής καί έκφράζει τόν δια- 

Χαη του ποθον νά τόν έπανίδη. Την δλην φδήν χαρακτηρίζει Εξαιρετικήν ό 

* ^ Καΐ πα9αβαλλει π00ς τό XV $σμα τού Παραδείσου του Δάντη 
β) ί?δη XX, Εις τον πό&ον δν εϊχεν εϊς τήν άγίαν πόλιν καΧ εϊς τούς 

σεβάσμιους τόπους. Πάντες δέχονται ότι πρόκειται περί Ενός πλήρους ποιή¬ 

ματος. Μονον ο ΤιοΠεΙπιαπη αμφιβάλλει περί τού Σωφρονίου ώς δημιουρ- 

γου του. Ο Οιπδΐ παρατηρεί σύγχυσίν τινα τοπογραφίας εϊς τήν περιγρα- 

φήν -ναγιωντόπων,δ δέ ΝβΙκγ τό χαρακτηρίζει ώς « ίηδίιίδηπι». 
Υ) φδη XXIII, Εις τον Ιωσήφ. 

_ ,11 φδη φερει εϊζ τόν «ωδικά Β τήν επιγραφήν- Σοφρωνίου Ιδίο) μονά¬ 
χον ιατροσοφι στού άνακρεόντιον εις τόν Ιωσήφ. 

, / ΐθεταΐ λοιπόν τό πρόβλημα: ο ίατροσοφιστής Σωφρόνιος είναι ο αυτός 
με τον πατριάρχην Σωφρόνιον; Ό Άλλάτιος καί 6 Μαίταπ^α έθεώοησαν 

δυνατήν την ταυτότητα αύτήν, δεδομένου δτι ό Μόσχος όνομάζει τόν Σωφρό¬ 

νιον σοφιστήν, καί απέδωσαν τήν φδήν εις τόν ποιητήν καί πατριάρχην* ούχί 

όμως ανευ άμφιβολίας. Ό ΒιιεοίιεΙοΓ προσθέτει εϊς τά ανωτέρω τήν ερμη¬ 

νείαν σοφιστής _ ού λόγους ρητορικούς εξηγούμενος &λλά τέχνης ιατρικής 

προιστ μένος.^ Αλλ ό Νίδδοη άντεΐπεν δτι άλλο σοφιστής καί άλλο ϊατρο- 

σοφιστης, ο δε^ Σωφρόνιος, ώς φαίνεται εξ δσων έγραψε διά τά θαύματα 

του Κυρου καί Τωάννου, είναι άμοιρος ιατρικής τέχνης. Έν τέλει ό Μ. 

Οι^Ωίο θεωρεί νόθην τήν φδήν διά τούς εξής λόγους: α) στερείται άκρο- 

στιχιοος, β) εχει εν κουκούλιον επαναλαμβανόμενον διά δευτέραν φοράν, γ) 

χρησιμοποιείται μετά τίνος ελευθερίας ή πηγή (Π. Διαθήκη), καί δ) διά 
τον χαρακτηρισμόν τής επιγραφής. 

Το τελ^ευταιον μέρος τού προλόγου τού εκδότου άναφέρεται εϊς τήν 

μετρικήν τών φδών. Αύται αποτελούνται από τετραστίχους στροφάς ή οίκους, 

παρεμβαλλομένων άνά τέσσαρας στροφάς ή καί κατ’ άλλην τάξιν δίστιχων, 

των κούκον ίων, τά οποία ενίοτε ακολουθούν τρίστιχα έπικονκονΧια. Τό 
μετρον των οίκων είναι δίμετρον ιωνικόν ακακλώμενον 

των δέ κουκουλ ίων κατά τό πλεΐστον μέν τρίμετρον ιωνικόν άπ’ ελάσσονος'μέ 
χορίαμβον αντί τού πρώτου ιωνικού άλλοτε 
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δέ καί αμιγές τρίμετρον ιωνικόν απ’ ελάσσονος (^ ^- 

ή καί τρίμετρον ιωνικόν από μείζονος (--ν | «-σ)· Τά έπι- 

κουκούλια είναι δίμετρα ώς καί οί οίκοι. Οι δίμετροι στίχοι είναι καθ’ υπο¬ 

λογισμόν τού Ηαηδδεη παροξύτονοι κατά 93,1%- οξύτονοι κατά 6,1 °/0 καί 

προπαροξύτονοι κατά 0,8 °/0. 'Ο μετρικός αυτός κανών τού γραμματικού τόνου 

εϊς τά ανακρεόντεια οφείλεται κατά τόν Η&ηδεεη εϊς έπίδρασιν τής εκκλησια¬ 

στικής ύμνογραφίας. Πιστεύει δ5 ούτος δτι καί τά ανακρεόντεια φδονται καί εϊς 

μέν τούς οίκους έχομεν τήν άφήγησιν τής ύποθέσεως, εις τά κουκούλια δέ τήν 

εκφρασιν τής γνώμης ή τού συναισθήματος τού ποιητού ή των ακροατών. 

“Όθεν υποθέτει δτι οϊ οίκοι μέναδονται ύφ’ενός, τά δέ κουκούλια υπό πολλών. 

Οί οίκοι συνδέονται μεταξύ των δΓ αλφαβητικής άκροστιχίδος, έλλει- 

πόντων διά μετρικούς λόγους των γραμμάτων Η καί Ω, οπότε έχομεν ενίοτε 

δύο στροφάς άρχομένας από Ζ καί Ψ. Ή αλφαβητική άκροστιχίς θεωρείται 

επίδρασις τής εκκλησιαστικής ποιήσεως τής Συρίας εϊς τόν Σωφρόνιον. 

Ταύτα εκ τού προλόγου τής εκδόσεως. Έν τοίς άκολούθοις θά άναφερ- 

θώμεν εϊς έκάστην των φδών, σημειούντες οσας παρατηρήσεις έχομεν διά τήν 

κριτικήν άποκατάστασιν τού κειμένου ή τά ιδιαίτερα αυτών προβλήματα. 'Ως 

Ικ τούτου θά εΐμεθα κατ’ ανάγκην διεξοδικοί. 

I. Εϊς τόν Ευαγγελισμόν τής Θεοτόκου. 
Ό ποιητής άρχεται επικαλούμενος τήν Παρθένον Μαρίαν διά νά τόν 

εμπνεύση εϊς τόν ύμνον του. Εϊς τήν άφήγησίν του άναφέρεται πρώτον εϊς 

τήν δημιουργίαν τού κόσμου καί τού ανθρώπου, τήν απάτην τού Άδάμ υπό 

τού δφεως καί τήν εντεύθεν συμφοράν τών ανθρώπων, οπότε δ Θεός έν τη 

εύσπλαγχνίςι του αποφασίζει νά στείλη τόν υιόν του διά τήν σωτηρίαν τών 

ανθρώπων. Ό ευαγγελισμός γίνεται διά τού Γαβριήλ κατά τήν Γραφήν καί 

δ Ιωσήφ έχων κατά νούν νά εκδίωξη κρυφίως τήν Μαρίαν μανθάνει τά 

γενόμενα δΓ άποκαλύψεως έν δνείρφ καί τήν κρατεί εϊς τόν οίκον του, ΐνα 

παρθένον φυλάξη [ άγαμον καλών άκοιτιν (120 -121). 

Έξ έπόψεως κριτικής παρατηρούμεν τά εξής εϊς τόν ύμνον. 

Στ. 13-14: Διό δή χερών κρατίστων [ άπό γης κόνιν κόμισσας. 'Ο 

έκδοτης διατηρεί τό διό τού κώδικος, υποψιάζεται όμως αντί αυτού διά έν τώ 

ύπομνήματι. Αλλά τούτο ακριβώς είναι προτιμότερον καί πρέπει νά τεθή έν 

τφ κειμένφ, Ϊνα δηλωθή τό διά μέσου, ένφ τό διό ούδέν νόημα παρέχει. 

Στ. 30-31: Ζόφον ές φρένας δέ πάσα ( μερόπων τρέπουσα φντλη. 'Ο 

Μ. έγραψεν ές αντί ες τού Β καί διώρθωσε τρέπουσα αντί τρέ- 

φουσα τού Β. Άλλ’ ούτω δυσχεραίνεται ή ερμηνεία, ένφ σαφώς κατά τόν Β 

μετά τήν απάτην τού δφεως δχι μόνον 6 ’Αδάμ άλλ’ δλη ή άνθρωπότης ύπέ- 

στη σύγχυσίν φρενών καί ΰπέκυψεν εϊς τόν θάνατον. Παράλληλον προς τήν 

εκφρασιν τρέφω ζόφον ες φρένας έχομεν καί έν III 64 νόμον ες φρένας 
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λαβοντες, ώς και τό αντίθετον αυτής §νί δε φρεσΐ ψιλάγνοις I θεϊκήν εχενεν 
αιγλψ εν XI 47 * 48. 

, 2τ· 32: &**<*>$ ™ ηάλιν τοΰ κειμένου μεταφράζεται ηονεΙΙαπίΘπϋΘ. Δεν 
προκειται^περί επαναλήψεως τής πτώσεως του Ανθρώπου, αλλά περί επιστρο¬ 

φής αυτου εις την γήν μέ τό νόημα τής πτώσεως αΰτοΰ εκ τής αφθαρσίας 
εις την φθοράν. 

Στ. 93-94: Τότε παρθένου γε λάτρις | πόλιν $ς λιπών άνέπτη. Ή 

γενική παρθένον διορθωτεα εϊς αίτιατικήν παρϋένον, άντικείμενον τής μετο¬ 

χής λιπών, ητις δεν νοείται κειμένη απολύτως. Έξ άλλου ό άγγελος είναι 

μονον λατρις ϋεοιο (στ. 112 κ.ά.), δχι τής Παρθένου. Επίσης ή πρόθεσις 

δεν τονίζεται ούτε εν άναστροφή, ώς διορθοί πολλαχοΰ ό Μ. Οί^απΙε 
έκτος μόνον εάν άκολουθή στίξις. 

II. Είς την Χρίστου τοΰ Θεοΰ γέννησιν. 

ν ^ π0οϋποθέτει (στ. 1 -4) την προηγουμένην εις τον Ευαγγελι¬ 

σμόν της Θεοτοκου. Αρχίζει κατά τόν αυτόν περίπου τρόπον επικλήσεως καί 

αφηγειται το γεγονος τής μεταβάσεως είς Βηθλεέμ τοΰ Ιωσήφ μετά τής Μα¬ 

ρίας κατα την διαταγήν τοΰ Καίσαρος. Αλλά πριν ή περιγράψη τό γεγονός τής 

γεννησεως αναφέρεται ό ποιητής είς τό οξύ διά τήν εποχήν του δογματικόν 

θέμα της διπλής φυσεως του Χριστοΰ καί εϊς τό παράδοξον θαΰμα τής γεννή- 

σεως του Θεού Ικ Παρθένου. Ακολουθεί δ άγγελικός ΰμνος καί ή εμφάνισις 

των αγγέλων εις τούς ποιμένας, οί όποιοι ύπακοΰοντες άμέσως εϊς αΰτούς 

σπεύδουν εις το σπήλαιον καί εύρίσκουν τό θειον βρέφος μετά τής μητρός του 

Ιδιαιτέρως παρατηροΰμεν εϊς τήν φδήν αυτήν τό δογματικόν ενδιαφέ- 

ρ°ν,Ι°^Τ1Γ0υ’ §κφραζο^νου ενταΰθα ώς καί Ιν τή συνοδική αύτοΰ επι- 
στολη (ΡΟ, 87, 3, ρ. 3160 0), τής οποίας παραθέτει ό εκδότης υπό τό υπό¬ 

μνημα τά σχετικά χωρία. Κριτικώς πρέπει νά διορθωθή τό γραφήν τοΰ στ. 

79 ύςγράφεν (αναύξητος παρατατικός) μέ υποκείμενον ό προφήτης, διότι 

κατ’ ουδένα τρόπον δικαιολογείται τό ουδέτερον τής μετοχής γραφέν, Ινφ |ν 
V ο5 εχομεν τήν αυτήν ακριβώς έκφρασιν γράφεν προφήτης. 

III. Εις την των μάγων προσκΰνησιν. 

„ *° ^οιΤ1τθ? πιστός εϊς τήν πηγήν του άφηγεΐται κατά τήν Γραφήν τήν 
αφιξιν των μάγων μέ τά δώρα εϊς τήν Βηθλεέμ, τόν δόλον τοΰ Ήρώδου καί 

την σωτηρίαν τοΰ θείου βρέφους διά τής εϊς Αίγυπτον φυγής, ώς καί τόν 

φονον καί το μαρτύρων τών βρεφών, χωρίς τήν έκφρασιν προσωπικών αισθη¬ 

μάτων η κρίσεων, εϊμή μόνον εϊς τά κουκούλια καί επικουκούλια. Κριτικώς 

δεν παρουσιάζονται προβλήματα. Κακώς μόνον αποδίδεται εϊς τήν μετάφρα- 

σιν ή λεξις μαρτνριη τοΰ στ. 122 (βρεφέων μαρτνρίην τίετε πάντες) διά 

της λεζεως ΙεδΙπυοηίαηζα.Ένταΰθα ή μαρτυρία ταυτίζεται μέ τό μαρτύρων. 
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IV. Είς τήν άπαντήν τοΰ Κυρίου καί Θεού. 
5Εκ τής Βηθλεέμ ό ποιητής ακολουθεί τήν Παρθένον φέρουσαν εν άγκά- 

λαις τό βρέφος κλντόν ές δόμον θεοιο ( στ. 4), διά νά ψάλη διφυές μέλος 

(στ. 8 ) εϊς Εκείνον, ό όποιος έφάνη άσυγχύτως έλεος εκ θεοΰ, βροτός εκ 

βροτοϋ (στ. 10, 12). Και άφοΰ εζήτησε τό βιβλίον τοΰ Λουκά και τήν κιθά¬ 

ραν τοΰ Προφήτου, άφηγεΐται ώς καί ή Γραφή τό γεγονός τής υπαπαντής: 

ή ϊκανοποίησις καί ή προφητεία τοΰ Συμεών, τό ϋάμβος (στ. 80) τοΰ “Ιω¬ 

σήφ καί τής Μαρίας, ό ΰμνος τής ’Άννης. Είναι ώραιοτάτη ή άντίθεσις πού 

σημειώνει ό ποιητής (στ. 38*39) : 

Χριατός έλεν&ερίην πάσιν δπάζων 

Μωσαϊκών νομίμων αχϋος δείρει. 

Κριτικώς ούδείς λόγος νά δεχθώμεν τήν διόρθωσιν τοΰ Μ. Οί^αηίο 

τοΰ προσάξω τοΰ στ. 8 εϊς προσάψω. Τό προσάγω μέλος τινί είναι προτιμό- 

τερον τοΰ προσάπτω. Επίσης εις τούς στίχους 53 καί 58 πρέπει νά άποκα- 

ταστήσωμεν τήν ευκτικήν τοΰ πλαγίου λόγου προσέλύλοι καί ενροι τοΰ κωδι¬ 

κός Β αντί τής υποτακτικής τοΰ εκδότου, διότι δι’ αυτής εκφέρονται συνή¬ 

θως αί δευτερεύουσαι προτάσεις καί εϊς τόν κώδικα (πρβλ. I 13, 24, V 33, 

91, VI 12 κ.ά.). 

V. Είς τήν Χρίστου τοΰ Θεοΰ ημών βάπτισιν. 

Ώς καί εϊς τήν προηγουμένην φδήν, ό ποιητής θέλει νά άναπέμψη δοξο¬ 

λογίαν εϊς τόν Θεόν από τήν έρημον καί τόν Τορδάνην, όπου είχε καταφΰγει 

ό “Ιωάννης ό Πρόδρομος, βίον αγλαόν διώκων (στ. 5). Κατά τά λοιπά ακο¬ 

λουθεί ή άφήγησις τής Γραφής ώς προς τήν καταγωγήν, τήν ζωήν καί τό 

προδρομικόν κήρυγμα τοΰ Ίωάννου, τόν διάλογόν του μέ τόν Τησοΰν, τήν 

βάπτισιν καί τήν εμφάνισιν τοΰ τριαδικοΰ Θεοΰ, τής άφηγήσεως διακοπτό¬ 

μενης μόνον διά τών κρίσεων καί προτροπών εϊς τά κουκούλια καί επικου- 

κοΰλια. Τά παρατιθέμενα χωρία τής Γραφής δεικνύουν πόσον ό ποιητής εσε- 

βάσθη τήν πηγήν του, χωρίς όμως τοΰτο νά μειώνη τήν δλην ποιητικήν 

συγκίνησιν καί τήν πλαστικότητα τοΰ λόγου του. Πόσον εύγλωττος καί υπο¬ 

βλητικός ό χαρακτηρισμός τοΰ Προδρόμου (στ. 41-42) λύχνος έμφανώς 

φαάν&η [ θεόν ενσεβώς πιφαύσκων καί πόσον συγκινητική ή λεπτομέρεια τής 

τρεμούσης χειρός του κατά τήν βάπτισιν (στ. 106-110) χέρα δεξιήν προ¬ 

τείνει { έν * Ιορδάνη προφήτης, [ τρομέων ό’ δίνακτα βάψεν \ τόν δλων κάθαρ- 

σιν όντα.Ή παράδοσις τοΰ κειμένου τής ορδής ούδέν πρόβλημα παρουσιάζει. 

VI. Είς τό περί τόν Λάζαρον θαΰμα τοΰ μεγάλου Θεοΰ 
παί Σωτήρος ημών Ίησοΰ Χρίστου· 

Εϊς τήν φδήν αυτήν αρχίζει ή άφήγησις τοΰ γνωστού θαύματος τής 
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άναστάσεως τού Λαζάρου, ώς ή Κ. Διαθήκη παραδίδει αυτό, ευθύς από του 

πρώτου στίχου. 8Αλλ* ή συνήθης επίκλησις ιερών προσώπων (ενταύθα τής 

Μάρθας καί τής Μαρίας), ινα συνοδεύσουν την φδήν του καί κρούσουν την 

λύραν του ποιητού, υπάρχει εις τό πρώτον κουκούλιον καί επικουκούλιον, 

ώστε εχομεν καί πάλιν την αυτήν τεχνικήν. Έσφαλμένην θεωρούμεν την 

διόρθωσιν του Μ. εις τον στίχον 31 του ήλ&ε τού κώδικος Β εις 

ελϋοι. Ό ολος λόγος (στ. 30-34), ΰαλερή μα&ονσα Μάρϋα \ δτι Χριοτός 

εγγύς ελ&οι, | προπάροι&εν ηλ&ε κώμης [ τά δέοι λόγοις βοώσα, απαιτεί καί 

ώς νόημα άλλα καί διά τό ζωηρόν τής είκόνος την οριστικήν ήλ-δε. Τό επίρ¬ 

ρημα εγγύς είναι σαφώς τοπικόν άνευ ούδεμιάς χρονικής άποχρώσεως. "Ωστε 

«ή Μάρθα, δτε εμαθεν οτι ό Χριστός ήλθεν εγγύς τής πόλεως, εσπευσε προ 

αυτής » καί όχι ώς μεταφράζει 6 Μ. Οί^αηΙε « αρρτεδβ οΐιε ΟΗπδΙο δατοΙΛε 

ρτεδίο νεπιιΐο... ». Έξ άλλου αυτό ακριβώς λέγει καί ή Γραφή (Ιωάννης 

11, 20)’ ή ονν Μάρδα, ώς ήκουσεν δτι * Ιησούς έρχεται, ύπήντησεν αύτώ. ■ ■ 
Επίσης εις τον ώς άνω στίχον 33 θεωρούμεν προτιμοτέραν τήν γραφήν 

τών εκδόσεων τάδε οί (τάδε οί οάά.) από τήν γραφήν τού Β τά δέοι, τήν 

οποίαν υιοθετεί καί ό Μ. Οί^απΙε. 

Εις τούς άκολουθούντας στίχους 36 - 39 εχομεν τήν άνάλυσιν τού τάδε 

εις εύθύν λόγον, 6 όποιος θά παρεΐλκεν, άν ό ποιητής είχε γράψει τά δέοι. 

Παράλληλον εκφρασιν εχομεν καί εις τήν III φδήν στ. 77 - 79: τάδε οι τά 
δώρα δώκαν, [ λίβανον καλόν χρυσόν τε | τρίτον ήν άρωμα πάτρης, προκει- 

μένου περί τών δώρων τών μάγων. 

VII. Είς τήν βαΐαπάντησιν τοϋ Κυρίου. 

Εις ατμόσφαιραν χαράς καί άγαλλιάσεως διά τούς πιστούς καί φόβου 

καί άγωνίας διά τούς παίδας τής οτνγεράς συναγωγής (στ. 98) παρακολου¬ 

θεί ό ποιητής εις τήν φδήν αυτήν τήν είσοδον τού Χριστού εις τα Τεροσό- 

λυμα κατά τήν άφήγησιν τής Κ. Διαθήκης. *II συγκατάβασις τού Θεού, ό 

ενθουσιασμός τών πιστών, τά άσματα τών ύμνοπόλων βρεφέων (στ. 120) 

δεν δημιουργούν απλώς μίαν παροδικήν συγκίνησιν εις τον ποιητήν, αλλά 

τήν βαθειαν συναίσθησιν τού καθήκοντος δπως ’Λντι πέπλων κραδίας δεί- 

κνυμεν άγνάς [ Χριστός δπως ομαλήν όΐμον όδευση. Κριτικώς ούδέν πρό¬ 

βλημα παρουσιάζει ή φδή. 

VIII. Είς τον μυστικόν και θειον δεΐπνον 
τού Σωτήρος Ιησού Χριστού και Θεού. 

'Ο ποιητής λαμβάνει τήν λύραν του διά νά μετάσχη τής μυστικής τρα- 

πέζης \ άμα δεσπότη (στ. 3-4). Αί προφητεΐαι τού Κυρίου διά τον θάνα¬ 

τον καί τήν άνάστασίν Του, ό Δείπνος καί ό Κιπτήρ αποτελούν τήν υπόθεσιν 

τής ωδής, κατά τήν Γραφήν πάντοτε. Μέ ιδιαιτέραν χαράν βλέπει ό ποιητής 
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είς τά γεγονότα αυτά τό τέρμα τού Μωσαϊκού νόμου, τού παλαιού και τυπι¬ 

κού, ώς τον άποκαλεϊ. Εις τά κουκούλια καλεϊ δλους τούς ανθρώπους νά 

συμμετάσχουν είς τον θειον δεΐπνον, ζητεί δι’ εαυτόν την καθαρσιν και*θαυ- 

μάζει: ΤΩ πόΰος, ώ φιλί η ήν διά Χριστός \ σάρκα βροτοΐς Ιδίην ώπασε 

δαΐτα (στ. 99-100). 
Είς τούς στίχους 17 -18 Δεΐπνον ές άμνοφόρον σπεύσετε πάντες ί μνστι- 

φόροις κραδίαις κάρτα δεοΐο, τό σπεύσετε ασφαλώς οφείλεται είς τυπογρα¬ 

φικόν λάθος αντί τής προστακτικής απεύσατε, διότι καί είς τον πίνακα τών 

λέξεων παραπέμπει ενταύθα είς τήν λέξιν 'σπεύσατε*. Τό μυστιφόροις ομως^ 

άκατανόητον άλλως, θεωρούμεν διορθωτέον είς μυστιπολοις ( μυστιπολος = ο 

τελών μυστηριώδεις τελετάς, ιεράρχης), λέξιν άπαντώσαν μέ αυτήν τήν σημα¬ 

σίαν καί εν X, 99 αγίων μυστιπόλων δρχαμε Παύλε, τό οποίον όρθώς μετα¬ 

φράζεται Ο ΡαοΙο, οαρο άεί δαηίΐ 5&06Γ<1ο1:ΐ, ενφ τό μυστιφόροις κραδίαις 
αύθαιρέτως κάπως αποδίδεται διά τού οοη ηπδΐίοί οιιοτί. 

IX. Είς τον άγιον Παύλον τον απόστολον. 

X. Είς τούς αγώνας τού άγιου Παύλου τού άποστολου. 

Τάς προηγούμενος δεσποτικάς φδάς ακολουθούν αι ως ανωτέρω δυο 

φδαϊ είς τον Απόστολον Παύλον. Ούδεμίαν διαφοράν είς τήν τεχνικήν, τήν 

γλώσσαν καί τό ύφος εν γένει παρατηρούμεν εις αυτας εν συγκρίσει προς 

τάς προηγουμένας. 'Ο ποιητής ζητεί άπο τον Προφήτην και βασιλέα τών 

μελών (στ. 5) τήν κιθάραν του διά νά ύμνηση τον γενάρχην τών αρετών 

Παύλον. Ή μεταστροφή τού Παύλου διά τού θαύματος τής Δαμασκού 

είναι ή ύπόθεσις τής πρώτης φδής καί τής δευτέρας οί αγώνες αυτού 

διά νά σωθή από τον 'Αρέταν είς τήν Δαμασκόν καί νά διδάξη ακολού¬ 

θως τούς πάντας, εθνικούς γόνους τ’ 5Ιούδα (στ. 88), τήν πίστιν, κατά 

κόσμον ήν έπόρδει (στ. 54) προ τής μεταστροφής του. Λόγος πυκνός καί 

δυνατός παρουσιάζει άνάγλυφον τήν δύναμιν καί τήν δραστηριότητα τού 

Παύλου. Τό κείμενον τής Γραφής μεταφέρεται εις στίχους οπού ό κατα¬ 

πλήσσουν ρητορισμός τών σχημάτων πραύνεται από τον λεπτόν λυρισμόν 

τών αισθημάτων. 
Είς τήν IX φδήν τό εν στίχο; 41 εκ πολού αντί εκ πόλου είναι τυπο¬ 

γραφικόν λάθος (ή μετάφρασις αποδίδει <3αΙ άείο). Άλλ’ ή διόρθωσις εν 

στίχφ 85, φεγγοτόκον σκοτίην έδρασε Παύλος, τού έ'δρακε τού κώδικος Β 

είς έδρασε υπό τού Μ. Οί^αηίο είναι άτυχης, διότι δεν είναι ό Παύλος εκεί¬ 

νος πού κατέστησεν τήν σκοτίην φεγγοτόκον άλλ* δ Θεός, ενφ τό εδρακε 

(άόρ. τού δέρκομαι) αποδίδει τήν πραγματικότητα τού θαύματος τής Δαμα¬ 

σκού διά ζοιηράς άντιθέσεως' όντως είς τό σκότος τής αίσθήσεως είδεν ό 

Παύλος τό φώς τού πνεύματος, διά τού οποίου είς τό εξής θά διαλύση τών 

ανθρώπων τήν ζοφερόν άχλύν (στ. 86). 

ΕΠΒΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ} ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος Κ®' 30 
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XI. Εις Ίωάννην τόν Θεολόγον. 

Προ κειμένου νά ύμνηση ό ποιητής εις τήν φδήν του τον άγιον Ίωάν- 

ΙΖΖ Τ Φ“λαγγ“ Ιών “γίων κα'ι «νάμων ( μία ωραία „α0,)χησ15 
προδιδουσα το ρηιορ.,ον Γαλανήν τού πατητοί θέτετ Ιν άθχή των στίχων 

ιης πρώτης^ στροφής τας λέξεις άγιων - άγίΦ - άγάμων- άγάμφ), διότι ό ίδιος 

~ε' ν“ Ψ 11 ρ°” τ0” ^ (σΓ· 8>· 'Η “««Υωνή ιού "Ιωάννου 
” ? ™ΥΥ"εΐα !0υ Γά Ι0ί ΧΒ^ον, δ εκλογή του Ας μμθητοϊ οπό τοί 
Κυριομ, η ιδιαίτερα αγαπη τού Διδασκάλου, ό όποιος εις αδτόν μόνον Ιπέ- 

τρεψεν επί\ Χαβ»Ιψ ταβήνατ (στ. 57) κα! τού άνέθτσε από τού σταυρού τήν 

φροντίδα δια την μητέρα Του, τό έργον του εις τήν "Ασίαν καί τήν Πάτμον 

ιδού το περιεχομενον της Αδης. Εις τά κουκούλια απευθύνεται εις τόν Τοιάν- 

νην ο ποιητης δια να δεχθη τό δώρον τού ύμνου του καί νά πλήρωσή τήν 

καρδιαν του με φως, αυτός ό φώσφορο; παρϋενίη;, ό φωοφόρο; μύβα,ν 
1 στ. 31ο αυλός ουρανίων έπέων (στ. 50). 

"Εξ επόψεως κριτικής πρέπει νά άποκαταστήσωμεν δύο νραφάς τού κώ- 

Γϊ ,' ΐ*101 |ν ατ· Ι5’16' Σαλόμης τεκοναα Χρ,ατοϋ | κλύε σύντονος 

. ' ° Νι5«εη διώθθωσε, καί υίοθέτησεν ό Μ. Οΐ^αηίο, τήν ονομαστικήν 
του κωδικός Β Σαλώμη εις γενικήν (Σαλάμης ίγραψε διά μετρικούς λόγους ό 

£ “ μ °™ΐε !4, "“«'Ζομενον νόημα είναι τό έξης: ή μήτηρ Χριστού τού 
Οεου εθεωρει,ο αδελφή της Σαλώμης, Σαφώς δμως εις τούς άκολουθοϋντας 

στίχους δ ποιητής δνομαζει τήν Σαλώμην κόρην τού "Ιωσήφ, ό δέ υιός αυ¬ 

τής Ιωάννης ωνόμαζε τόν Χριστόν θειον. Ούτω καί Ιν τοϊς άνωτέρω διά 

της ονομαστικής τού κωδικός λέγει θ ποιητής δτι ή τεκοϋσα (Ιννοεΐται τόν 

Ιωάννην) Σαλώμη ήτο αδελφή Χριστού τού Θεού (Ας κόρη τού Ιωσήφ). 

Οσιε και ή γενική Χρίστον βεοίο δέν αποδίδεται εις τό τεκοϋσα, άλλ" εις τό 

συγγονος Εις αυτήν δέ τήν Ισφαλμένην σύνταξιν (τεκοϋσα Χρίστον) «ασι- 

σθεις ο Μ. Οι^αηΙε διορθοΐ καί Ιν στ. 79 θεόν τεκοϋααν άντί θεάν τεκοϋ- 

σαν του κωδικός. Τήν τελευταίαν αύτήν σύνταξιν Ιχομεν καί Ιν II 40 Μα- 
ριης νεον τεκουσης. 

XII. Εις τόν άγιον πρωτομάρτυρα Στέφανον. 

„ π01^ εξιστορεί τό μαρτύριον τού πρωτομάρτυρος Στεφάνου γοα- 

φικων εκ καλύκων άνβεα δρέψας (στ. 36) καί ύμνεΐ τόν άνδρα έν τώ χορφ 

των αποστολών, των μαρτύρων καί τών άγιων &ς μαρτυρικής στρατιής άο- 

{θτ· 89 \δΐά, Τί)ν Ασέβειαν καί τό θάρρος. Τό λυριχόν μεγαλεΐον καί ό 
ενθουσιαστικός τονος ενθυμίζουν πινδαρικάς φδάς. 

Μιαν μετρικήν ανωμαλίαν παρατηρούμεν εις τόν στίχον 37 ίεροΐοι λό¬ 

γοι, νίκην οπού ή μετρική μορφή ~ - ~* άποχαθίσταται μέ τήν 

πιθανήν διορθωσιν ιεροις λογοις δέ νίκην. Δέν θεωρούμεν αναγκαίας τάς 

διορθώσεις του Μ. Οι&3πίβ είς τόν στίχον 34 άήτη άντί άήται τού Β, όπου 
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μόνον ορθογραφική άποκατάστασις εις άήται χρειάζεται, και εις τόν στίχον 

67 πρόαοψιν, αντί πρόσωπον τού Β. Εις δέ τό προνχων χού στίχου 74 

έσφαλμένως προστίθεται εν τφ κειμένφ ή κορωνίς, διότι δέν πρόκειται περί 

κράσεως, άλλα περί συναιρέσεως. 

XIII. Εις τήν αγίαν πρωτομάρτυρα Θέκλαν. *► 

Ευσεβής συνειρμός οδηγεί τόν ποιητήν από τής προηγούμενης φδής τού 

Στεφάνου εις τόν ύμνον τής πραπομάρτυρος Θέχλης. Συγκαλεΐται χορός παρ¬ 

θένων διά νά ύμνηση τήν παρθένον και νύμφην τού Χριστού καί νά τρύ¬ 

γηση ιερόν μέλι από τήν κυψέλην τών μελισσών τής αρετής. Ή βροτέη λνρη 

είναι δύσκολον νά ύψωση τόν ύμνον έφ3 ύψος άθλων τής Θέκλης (στ. 5 - 6 ), 

άλλ’ ιδού δτι προς τούτο πνεύμα θειον ήλ&εν (στ. 15). *Η Θέκλα πιστή 

εις τούς λόγους τού Παύλου άφοσιώνεται είς τόν Τησούν καί ό ιερός της 

πόθος τήν άποτρέπει από τόν πλούτον καί τήν ζωήν, πού τής ύπόσχεται ό 

Θάμυρις, προκαλούσα ούτω τήν οργήν του. Σφζεται διά θαύματος από τήν 

πυράν, είς τήν οποίαν κατεδικάσθη, καί φεύγει είς τήν Συρίαν, οπού όμως 

νέοι αγώνες τήν περιμένουν. Πίστις καί θάρρος τήν οδηγούν είς προσβλητι¬ 

κήν περιφρόνησιν προς άλλον νέον, ό όποιος διά νά τήν δαμάση, κατορθώνει 

διά τού άρχοντος νά τήν ρίψη εις τούς αγρίους λέοντας καί τούς ταύρους τού 

αμφιθεάτρου. Άλλ1 ό θεός σάωσε νύμφην (στ. 96). 'Η ζωηρότης τών εικό¬ 

νων εις τήν διαδοχήν τών άθλων τής Θέκλης καθιστά τήν φδήν πράγματι 

μέλος εύθροον (στ. 16). Ούδέν έχομεν νά παρατηρήσωμεν κριτικώς. 

XIV. Είς τήν άλωσιν τής Ιερουσαλήμ. 

'Η φδή εκτός τής ποιητικής της αξίας έχει σημασίαν καί ώς ιστορική 

πηγή. Ό ποιητής ύπερνικών τά δάκρυα καί τούς θρήνους του κατορθώνει νά 

ύφάνη τούς στόνους του (στ. 11) εις επικήν περιγραφήν τής πολιορκίας καί 

άλώσεως τής αγίας πόλεως ύπό τών Περσών τφ 614. 

Μία ζάκοτος μανία (στ. 25) οδηγεί τούς δολερούς Μήδονς (στ. 15) 

είς τάς ζαϋέους πόλεις (27), τών οποίων οΐ πολΐται συγκεντρώνονται είς τήν 

'Ιερουσαλήμ, δπου ό Χριστός άνέστη \ θανάτου κράτος πατήσας | θανάτου 

βροτονς άπάρας (στ. 48-50). Άλλ* ιδού οτι οί εχθροί άμα τοΐς φίλοις 

€Εβραίοις (στ. 62) στρέφονται καί κατ’ αυτής, οπότε οι κάτοικοι σπεύδουν 

είς τά τείχη, επικαλεσθέντες τόν άνακτα Χριστόν (στ. 67 ) νά προμαχήση 

υπέρ τής πόλεώς Του. 'Η χάλαζα τών βελών καί τών λίθων εμποδίζει τούς 

Μήδους νά είσέλθουν, οπότε διά πυρός καί μηχανών διασπούν τά τείχη καί 

εισέρχονται εντός τής πόλεως. Τόν φόνον τών κατοίκων — πολιών, νέων, 

γυναίων (στ. 90)—διαδέχεται ή σύλησις τών αγίων τόπων καί ή πυρπόλη* 

σις αυτών. Ό ποιητής κλείνει τήν φδήν μέ τήν ευχήν: Περσίδος αίνοτόκου 

δύσμορα τέκνα ) χριστιανών παλάμαις Χριστέ δαμάασοις. 
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. Δίά τί|ν, άποκατάστασιν του κείμενου διορθούμεν τό πέρσας 
του στ. 28 εις περσαι, τό οποίον συντακτικώς καί λογικώς σνμπληροί το 

ωρτο δαίμων τού στ. 25. Επίσης εις τον στίχον 43 τό αϋτόν διορθωτέον εις 

αυτός, δηλ. ο Χριστός (έκών ϋπέστη λέπαδνον πότμου μερόπων). Εις δέ τον 

στίχον 67 θεωρουμεν προτιμητέαν την γραφήν δέ του κωδικός Ε αντί του γε 
ιοϋ κωδικός Ρ, τό οποίον δέχεται ο Μ. Οί^απϋε. 

XVII. Είς Ναρσην επίσκοπον Άσκάλωνος καί περί δογμάτων. 

Καί εις την φδήν αυτήν ό Σωφρόνιος άναφέρεται είς σύγχρονόν του 

πραγματικότητα. Ύμνων τόν επίσκοπον Άσκάλωνος διά τήν σωφροσύνην 

καί^ αρετήν του παρέχει μερικάς πληροφορίας περί τού βίου του, τής δογμα¬ 

τικής διδασκαλίας του καί του ποιμαντορικου του έργου. Κατάγεται εκ Σμύρ¬ 

νης, είναι υιός του ολβίου τά πάντα Θωμά (στ. 10), παραβάλλεται μέ τόν 

Δανιήλ καί διά τάς άρετάς του, αί όποΐαι ζέφυρου πνέονσι κρεϊσσον (στ. 27) 

διορίζεται έπίσκοπος Άσκάλωνος. Τά κηρύγματά του άναφέρονται είς τά 

δογματικά θέματα τής Ιποχής (ούτως έξηγεΐται καί τό ενδιαφέρον του Σω¬ 

φρονίου νά συμπεριλάβη ΒΪς τάς φδάς του τήν μορφήν καί τό εργον του 

επισκόπου τής Άσκάλωνος), τήν αυτήν μίαν φύσιν των τριών προσώπων τής 

Αγιας Ιριαδος, τήν έκ του Πατρός εκπόρευσιν του Αγίου Πνεύματος διά 
της γεννησεως του Υίοΰ καί τάς δυο φύσεις του διά τής Παρθένου Μαρίας 

ένανθρωπησαντος Λόγου, δ όποιος τά βροτών νπήλ&ε πάντα (στ. 74), πλήν 
τής αμαρτίας, άπέθανε καί άνέστη θανάτου φ&οράν κα&είρξας (στ. 80) Ώς 

ποιμενάρχης ό Ναρσής παρουσιάζεται τροφεύς των πενήτων, πατήρ των 

ορφανών, άρωγός των άδικουμένων, άνεξίκακος, σοφώτατος, τά πάντα τοϊς 
πασι | ... [ Xνα τους δλους σαώση (στ. 96, 98). 

Είς τόν^ στίχον 93 πρέπει νά άποκατασταθή τό ποοϋσιν του Β αντί του 

ποονσαν του Μ. Οί&αηίβ, οπότε οι στίχοι 92-94, ερέει καλώς διώκτην, \ 

κακίην κακώς ποοϋσιν \ άγνοεΐ φρεσϊν φυλάττειν άποδίδουν τό γραφικόν 

(Ματθ. ε , 44) εύλογεϊτε τούς καταρωμένονς ύμας, καλώς ποιείτε τοΐς 

μισουαιν ύμάς, ένψ ή έννοια κακίη κακώς ποοϋσα άποτελεΐ, τουλάχιστον, 
ασκοπον πλεονασμόν. 

XVIII. Είς τόν Τίμιον Σταυρόν. 

Η φδή άναφερεται είς τήν διά τής ειρήνης του 629 άπόδοσιν εις τούς 

Βυζαντινούς των αιχμαλώτων καί τού Τιμίου Σταυρού ύπό τού Σιρόου, διά¬ 

δοχου του Χοσρόου. Ό ενθουσιαστικός της τόνος άντιτίθεται προς τό ελε¬ 

γειακόν ύφος τής XIV φδής είς τήν άλωσιν της Ιερουσαλήμ. Τούς γόους 

καί τούς άτονους, τδ χενμα των βλεφάρων καί τόν &ρήνον τής καρδίης διά 

τήν αλωσιν (XIV, στ. 4, 12, 7, 9) διαδέχονται ενταύθα ό χορός τής πίστεως 

και το μέλος τής κιθάρας (στ. 2, 4). Ό ποιητής γελόων βοα τόν ϋμνον\ 
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&εόν άξίως γεραίων (στ. 9 -10). Ή σωτηρία αποδίδεται είς τήν δΰναμιν 

τού Σταυρού, ό όποιος μεταφερθείς μετά των άλλων λάφυρων είς τήν Περ¬ 

σίαν επέφερε τόν θάνατον τού Χοσρόου. Ύπό δέ κλντής γαλήνης \ &εό&εν 

βροτοις μελούσης | μεγάλης πάϊς γε 'Ρώμης | έπιτέρπεται κρατίστως (στ. 

73-76), ενφ οί αιχμάλωτοι επιστρέφουν τρέχοντες είς τάς πατρίδας καί τούς 

οίκους των. Ό ποιητής αισθάνεται ιδιαιτέραν ίκαναποίησιν διά τήν άνά- 

κτησιν τού Τιμίου Σταυρού είς πείσμα των εκνόμων Εβραίων (στ. 85), 

συνεργατών τών Περσών είς τόν όλεθρόν τής άγιας πόλειος. 

Ή φδή κλείνει μέ εν καί μοναδικόν κουκούλιον είς τό τέλος περιλαμ- 

βάνον ώς επίγραμμα τήν ύπόθεσιν αυτής: Σταυρός ές εύσεβέων γαιαν άφΐ- 

κται | εύσεβέων μερόπων χαίρετε φντλαι (στ. 89-90). Ιδιαιτέρως ενδια¬ 

φέρουσα είναι ΐστορικώς ή φδή, διότι κατ’ αυτήν ό Χριστός κολάζων δια- 

μαρτάδας κακίστας (στ. 18) ώδήγησε τούς Μήδους ίδίην πτόλιν σκυλεϋσαι 

(στ. 32). Άλλ3 ό ίδιος τώρα εφάνη Θεός σαφζων (στ. 19). Τό κείμενον 

ούδέν κριτικόν πρόβλημα παρουσιάζει. 

XIX. Είς τήν άνάληψιν καί είς έαυτόν. 

XX. Είς τόν πόθον δν είχεν είς τήν άγ(αν πόλιν 
καί είς τους σεβασμίους τόπους. 

Συνεξετάζομεν τάς ώς άνω δυο φδάς διά τήν σχέσιν περιεχομένου καί 

μορφής, άλλα καί διότι εμπλέκονται εις τό αυτό πρόβλημα γνησιότητος καί 

άποκαταστάσεως τών φδών. Είς τήν XIX φδήν ό ποιητής πλήρης νοσταλ¬ 

γίας εκφράζει τόν πόθον του νά άνέλθη εις τό όρος τών Έλαιών, οθεν άνε- 

λήφθη ό Κύριος, καί νά ύμνήση εκεί τόν Θεόν, νά πορευθή ακολούθως είς 
τήν οικίαν, γεραρούς δπου τά $εϊα | ετάρους εμυσταγώγει (στ. 9-10) — 

ασφαλώς ή οικία τού Εύαγγελιστού Μάρκου — καί από εκεί νά άπολαύση 

τήν θέαν τής αγίας πόλεως, νά μεταβή κατόπιν εις τόν τύμβον τού Λαζάρου 

(είς τήν Βηθανίαν) καί εκείθεν νά φθάση είς τήν Βηθλεέμ, διά νά χορεύση 

είς τόν εκπρεπή τρίκογχον δόμον, μάλα καλλίτευκτον εργον ( στ. 28, 35 ) — 

πιθανώτατα ναός αφιερωμένος εις τήν γέννησιν τού Κυρίου — νά προσκυ- 

νήση τήν φάτνην τού σπηλαίου τής γεννησεως καί νά επισκεφθή τό αντρον 

βρεφέων αμα σφαγέντων ( στ. 54 )- 

Ακολουθούν δύο στροφαί μεταξύ δύο κουκουλίων, είς τούς στίχους τών 

οποίων ( 57 - 68 ) ό ποιητής απευθύνεται εις τινα Βασίλειον, τόν όποιον ονο¬ 

μάζει μοναχών προηγέτην, πατράρχην, τού αγίου του γένους φέριστον δρνος, 

πραύφρονα καί λίαν σεβάσμιον (στ. 61, 62, 64, 65, 66), εκφράζων τήν επι¬ 

θυμίαν του νά τόν ΐδη καί νά τόν άσπασθή. Ξεύρει δέ εκείνος (ό Βασίλειος) 

διά ποιον λόγον τόν ενεθυμήθη κατ’ αυτόν τόν χρόνον. 

Είς τούς υπολοίπους δέ στίχους ( 68 -108 ) μετά ιδιαιτέρας συγκινήσεως 

καί τρυφεράς αγάπης ό λόγος στρέφεται πρός τινα Σωφρόνιον, τόν όποιον 
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ποβεϊ 6 ποιητής γοόων ή>ατα πάντα (ΟΙ. 74). Πώς νά μή σζενάζη |κ βαθέων 

με ασυγκράτητα δαχρυα, όταν Ινθυμήται αυτόν, τον όποιον Ιθεώρει παρη¬ 

γοριάν της ζωής καί στήριγμα των γηρατειών του ; Τόν όποκαλεΐ τεχέων κάλ- 

Αος και γλυκερόν τέκνο,, Άλα καί πατέρα αχέσει τβ ϋεία (στ 70 79 80) 

Μετ αυτου ήλπιζε βιονν τε ΰνήσκειν (στ. 90), όταν άπεφόσισε νά’ζήση 

ως μονάχος μακραν^ του κόσμου. Αλλά πολύπλοκον πλήΰος συμφορών (στ. 

85) του εστέρησε αυτήν τήν γεραρήν δψιν τοϋ Σωφρονίου (στ. 73), ώστε 

τώρα αι θλίψεις του νά ΰπερβαίνουν τήν άμμον τής θαλάσσης καί το έδαφος 

να είναι διαβροχον εκ τών δακρύων του. Ό λυρισμός τής φδής, τό σεπτόν 

μεγαλειον των περιγραφομενων άγιων τόπων, ή συναισθηματική προσκόλλη- 

σις του ποιητου είς αύτούς, ή άπόλαυσις πού αίσθάνεται Ιπισκεπτόμενος 
αυτους έστω και νοερως, επειτα τό λεπτόν αίσθημα καί ή τρυφερότης προς 

τα πρόσωπα του Βασιλείου καί Σωφρονίου, ή παλλομένη άνθρωπίνη καρδία 

συγκινουν βαθύτατα τον άναγνώστην τής φδής αίτής. Πόσοι στίχοι τής 

Λογοτεχνίας μας θά ήδόναντο νά παραβληθούν είς τό αίσθημα καί τήν μορ¬ 

φήν προς αυτους, πού απευθύνει ό ποιητής πρός τόν Σωφρόνιον; Πρακίδων 

εμων το χάρμα | τεκεων Ιμών τό κάλλος | οοφίης άγαλμα, πού αε I Σωφοά- 

νιε σωφρον ευρώ ; ( σΓ. 69 - 72 ). 

είς τή?χχνΛδ1“ν/’<0ΐβί15 π01ηαχί|ν ο»νχίνησ.ν καί 
5 Τ ** φδί|ν.δ ποιΤ1τήξ Εκφράζει τόν Μεον οίστρον, ό όποιος δαμάζει 

(στ. 6-6) συνεχώς και σφοδρώς τήν καρδίαν του, νά ΐδη τό άγιον κύλισμα 

στ. ), την Ιερουσαλήμ. Έκεΐ θά Ιπισκεφθή άρχικώς τόν ναόν τής Άνα- 

στασεως δια ™ φιλ^ση τό γλυκερόν πέδον (στ. 11), άκολούθως προοέρπων 

θα ανελθη εις τον Κρανίου τόπον, δθι τό ζάλον πεπήγει [ τό λύσαν ξύλου 

καταραν (στ. 31-32) καί θά μεταβή εις τόν τόπον, όπου ή κεδνή Ελένη 

(στ. 46) ευρε τόνΤίμ.ον Σταυρόν. Πλήρης κατανύξεως θά άνέλθη είς τό 

υπερφον,^ δια να Ϊδη κάλαμον σπόγγον τε λόγχην (στ. 50). Έκεΐ πλησίον 

καΤ-Γι Γναχ&ν δπ°Ώ Χ°ρεΤαι I ήλιους τελονσιν ύμνους (στ 

' , , .Σ,“ν (δνα |κ τ&ν λ<5φων τών Ιεροσολύμων) θά Ιπισκε- 

Ία Ή κΓ πόΤ» τη? ,Μ“?ίας' δ&1 ^(οααοπυρσύμορφος | κατέβη χάρις ϋεοιο 
! ' .' ®8 '■ δπ°υ ειελεσθη ό ιερός νιπτήρ καί ό μυστικός δεϊπνος καί δπου 
Ινεφανισθη ό Κύριος είς τούς μαθητάς Του μετά τήν Άνάστασιν. Ενθυμεί¬ 

ται επειτα ο ποιητης τον Πέτρον καί τήν άρνησίν του καί έπιθυμεΐ νά φι- 

ληση, πεσων χαμαδις (στ. 80), τόν τόπον δπου ήκουσε καί συνησθάνθη τό 

παραπτωμα του Αι τεσσαρες ιελευταϊαι στροφαί άφιερώνονται είς τήν Παρ- 

ενον απο της Πραβατικής πύλης, δπου δ παράλυτος εθεραπεύθη λόγον κε- 

, {στοΑ,]' θα μ6Γα^ 6 ^ ναόν της πανάγνον &εομήτο- 

ρος (στ. 84)-ποσος ό συναισθηματικός δεσμός τού ποιητου μετά τού 
αου, όταν και δι αυτους ακόμη τούς αψύχους τοίχους λέγη ι φιλέων περι- 

πλακείην | έρατους εμοιγε τοίχους (στ. 85-86)-καί είς τόν πατρικόν της 

Βιβλιοκρισίαι 471 

οίκον, τελικώς δέ εις τήν Γεθσημανή, διά νά προσκύνηση τόν τάφον τής μη- 

τρός του Θεοΰ. Εις τό τελευταΐον κουκοΰλιον ο ποιητής εκφράζει πόσον γλυκύ 

αισθάνεται τό όρος τών Έλαιών, Χριστός ο&εν μεδέων ουρανόν ϊκεν 

(στ. 102). 

’Ήδη εκ του περιεχομένου τών φδών άντιλαμβανόμεθα ότι αυται εγρά- 

φησαν ή μία μετά τήν άλλην υπό τό αυτό ψυχικόν κλίμα. Ό ποιητής, ήναγ- 

κασμένος νά ζή μακράν τών αγίων τόπων, άφίνει τό άκατάσχετον αίσθημα 

τής νοσταλγίας και τής λατρείας νά κρούση τάς λεπτοτέρας χορδάς τής ποιη¬ 

τικής του λύρας διά νά άποδώση τό λυρικώτερον μέλος της. Ή εντασις και 

τό ποιόν του συναισθήματος εκφράζονται εις άμφοτέρας τάς φδάς καθ’ δμοιον 

τρόπον. Τύποι τών ρημάτων φιλώ καί χορεύω επαναλαμβάνονται παραλλήλως 

εις τάς φδάς. Τό επίθετον γλυκύς και γλυκερός χρησιμοποιείται δι3 έμψυχα 
καί άψυχα. Ζέσις Φείον Ιμέρου εις τήν XIX φδήν (στ. 23), εν&εος οίστρος 

εις τήν XX ( στ. 5). "Ον πο&έω γοόων ήματα πάντα, διά τόν Σωφρόνιον 

εις τήν XIX φδήν (στ. 74), ήν πο&έων στενάχω νύκτα και ήμαρ διά τήν 

Σιών εις τήν XX (στ. 68). Εις κουκουλιον τής XIX (στ. 17-18) εύπρεπίην 

δράαν ώς γλυκύ σεΐο \ οϋρεος έξ έλαών, άστυ θεοιο καί εις άλλο τής XX 

(στ. 101-102) Ώ γλυκύ πλεΐστα πέλεις, έξοχον ούρος, \ Χριστός ο&εν 

μεδέων ουρανόν ϊκεν. Καί εις τάς δυο φδάς εναλλάσσεται ή ευχετική ευκτική 

μέ τήν υποτακτικήν τοϋ αορίστου. Εις τήν ευκτικήν ή πιεστική νοσταλγία 

εκφράζεται ώς στεναγμός" είς τήν υποτακτικήν ή νοσταλγία κορυφουμένη 

γίνεται προσδοκία. 

Ή εσωτερική αυτή ερευνά μορφής καί περιεχομένου τών φδών οδηγεί 

είς τό συμπέρασμα δτι αυται συμπληροϋν άλλήλας κατ’ αντίστροφον όμως 

τάξιν. “Ητοι θεωροϋμεν προηγουμένην τήν XX καί ακολουθούσαν τήν XIX. 

Τοϋτο άποδεικνϋεται καί εκ τοϋ γεγονότος δτι τό τέλος τής XX φδής (στ. 

101-102) άναφέρεται είς τήν άνάληψιν τοϋ Κυρίου, είς τήν οποίαν άναφέ- 

ρεται καί ή πρώτη στροφή τής XIX φδής: 3 Από <5έ κλντον διαύλου \ άναβάς 

έκεΐνα βά&ρα | έλαών δρος φιλήσω | δ&εν ές πόλους άνήλϋεν. Έξ άλλου ό 

μεταβατικός σύνδεσμος δέ καί ή παράλειψις τοϋ υποκειμένου τοϋ ρήματος 

(άνήλ&εν) δεν δικαιολογούνται έν αρχή ποιήματος. Πρέπει λοιπόν νά δεχθώ- 

μεν δτι τό τέ?ιθς τής αλφαβητικής άκροστιχίδος δεν ύπεχρέωσεν — καί εϋλό- 

γως — τόν ποιητήν νά περιορίση τήν άφήγησιν καί τό αίσθημά του εις τάς 

22 στροφάς μιας ωδής (ελλείπουν πάντοτε αί από Η καί Ω άρχόμεναι στρο¬ 

φαί), άφοϋ άλλωστε είχε τόσους τόπους νά Ιπισκεφθή καί νά προσκυνήση. 

Συνεχίζων λοιπόν τήν πηγαίαν του ποίησιν ύπεχρεώθη νά άρχίση νέαν ακρο¬ 

στιχίδα είς τήν XIX φδήν καί, δταν πλέον είχεν εξαντλήσει τους ιερούς 

τόπους, ό πόθος του Ιστράφη πρός τάς μορφάς τών δύο άνδρών, Βασιλείου 

καί Σωφρονίου, μετά τών οποίων είχε συνδεθή ίερώς καί βαθέως, ώς καί 

μετά τών “Αγίων τόπων. 
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, „ΑΙ ,Η "01“ «“«ί^ιομενα πρόσωπα ΰπό τά ονόματα τοϋ Βαστλείου 
Τ ^ΦΟΟγί™; Α. προσφωνήσεις τοΰ κοτητοΰ άκοδετκνόουν σαφώς δτι ό 
μεν Βασίλειος πρεπει να ήτο ηγούμενος τής μονής, εις τήν όποιαν έμόνασεν 

ο ποιητης ο δε Σωφρόνιός νεώτερος μέν τού ποιητοΰ, άφοΰ τόν άποκαλεί 

τεχνον, αλλα προηγούμενος αυτοί εις ιόν μοναχικόν 0ίον, διότι είχεν άναλά- 

@ει δι αυτόν (τον ποιητήν) φροντίδας εϊς τό μοναστήριον, άς ΙΕόγεται I» 

του πουκουλίου (στ. 83-84). ΪΥπτε Ιά&ον, γλυκερύν τέκνον> · 1ο μ„ 

ΤΖα( στ. 8θ7· ™ ^ ™ ^ «"*“ ■**» 

, Κα,Ια !°ν „Μ· 6;®αη1ε ό Σωφρόνιος τής φδής είναι αυτός οότος ό ποιη- 
της, προς „ν οποίον «ατό τινα τρόπον απαντά ό Βασίλειος εις τούς στίχους 

69-104. ανταποδομένος εις τό αισθήματα του. Άλλ’ οβτω δέν είναι δυνα¬ 

τόν να νοηθούν οι ως όίνω στίχοι 83-84. Ούτε Ιξ άλλου ό διάλογος λαμ- 

βανει φυσικήν θεσιν εις τον άκατάσχετον ροϋν τοϋ πόθου τοϋ ποιητοΰ πρός 

ιερούς τοπους κα, πρόσωπα, μετά τών οποίων αισθάνεται τόσον βαθύν δε' 

σμον. Προσέτι πως θα ήτο ανεκτόν - ποιητικώς ϊστω μόνον - ό ποιητής νά 

παρουσιαζη τον Βασίλειον νά τού άποδίδη τόσον κολακευτικούς χαρακτηρι- 
σμους (σοφιης αγαλμα κ.λ.); 

,Κ«ά *“««■ οπωσδήποτε ό Σωφρόνιος τής φδής δέν είναι ό ποιητής. 

Πολύ πιθανή φαίνεται ή άποψις τών Βομνγ καί ν3>11ι<μ δτι ό Σωφρόνιος 

ουτος πρέπει να είναι άνεψιός έξ άδελφοΰ ή αδελφής τοϋ ποιητοΰ, τοϋ όποιου 
και ελαβε το ονομα. 

Οΰτως αί δύο φδαί XX καί XIX δλοκληρώνονται εϊ; όργανικήν Ινό- 

τητα με σπονδυλικήν στηλην ιόν πόθον τοϋ ποιητοΰ διά τούς τόπους καί τά 

πρόσωπα, των όποιων τώρα στερείται. Αύτή δέ ή συνέχεια τών ωδών Ιρμη- 

νευει το άλλως ακατανοητον τής έπιγραφής τής XIX φδής. Εις τήν άνάλη- 

Χα' 1,ζ Ιαυτ6ν· Ή αυτή επιγραφή εντελώς προχείρως Ιτέθη ΰπό 
του γραφεως του κωδικός, μή Ιννοοϋντος ,ήν συνέχειαν τοΰ περιεχομένου 
ων δυο ιρδων, αφού είδε νέαν άχροστιχίδα, καί Ιπέγραψεν εις τήν άνάλη- 

Γλ- Τ= Γ™1 ,10 πίώ,ΙΟν ™ονβ· * τ° όποιον άναφέρεται ή φδή, άλλ’ 
απλώς δι ενός μσνον στίχου της (τοΰ 4), Ινφ οί άκολουθοϋντες 50 στίχοι 

αναφερονται ε^ς άλλους άγιους τόπους, τών όποιων ούδεμίαν μνείαν ποιείται 

η επιγραφή., Η προσθήκη εις τήν Ιπιγραφήν καί εις Ιαντον άναφέρεται εις 

τους τελευταίους 57 -108 στίχους τής φδής, ήτοι τόν πόθον το^ ποιητοΰ διά 

, °“σιλειον *“ι ™ν Σωφρόνιον, έκληφθέντα ώς αϊτόν τοΰτόν τόν ποιη- 

την. πομένως πρέπει νά δβελίσωμεν τήν επιγραφήν τής XIX φδής, ή 

οποία αποτελεί συνεχείαν τής XX, ύπό τήν σαφή καί άνταποκρινομένην εις 

>0 εορθίεΐε εΐ βορθτοηε Ιο οεΜβγοΙη! ίν ι·.ν,.·„_. 
1-0Γ6ΙΙΘΠ, VII, 1902, σ, 360-385. " ’ " 1 ^ηει“ 
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Η 

η 

τό περιεχόμενον και ιών δυο φδών επιγραφήν: Εις τόν πό&ον ον είχεν εις 

την αγίαν πάλιν και εϊς τους σεβασμίους τόπους. 

*Η τελευταία εκτός άκροστιχίδος στροφή τής XIX φδής τό γε μην σεί¬ 

σμα τούτο [ άνέ&ηκά σοι πο&ονντι \ καϋ·3 δλην φίλην Σνρίην | εμέ&εν πό&ους 

άείδειν, καθ’ ήν ο ποιητής αφιερώνει τήν φδήν αυτήν εις τόν Σωφρόνιον, 

ύποκρυπτόμενον εις τήν αντωνυμίαν σοι, διά νά τραγουδή δλη ή προσφιλής 

του Συρία τούς πόθους του, μάς οδηγεί εις τό συμπέρασμα, οτι δ ποιητής 

εγραψε και τάς δύο συνεξεταζομένας ενταύθα φδάς και άπέστειλεν αύτάς εις 

τόν Σωφρόνιον, ώς εκ βαθέων ποιητικήν επιστολήν εις τήν άνακρεόντειον 

αυτήν μορφήν, τής οποίας τόσην οίκείωσιν είχεν ό ποιητής. Αυτό λοιπον το 

προσωπικόν χρώμα και ό ιδιωτικός, κατά τινα τρόπον, χορακτήρ τών φδών 

ερμηνεύει τόν πλούσιον συναισθηματισμόν αυτών, πρωτοφανή εις εντασιν και 

μορφήν, συγκρινομένων τών φδών πρός τάς προηγουμένας. 

Τά ως άνω συμπεράσματα εξάγονται εξ αποκλειστικής μελέτης τών 

φδών, ώς παρέχονται εις τήν εκδοσιν τού Μ. Οί^αηίο, αλλά διά τήν 

τελευταίαν λέξιν επ’ αυτών πρέπει νά προηγηθή ερευνά δλων τών προβλη¬ 

μάτων τών άναφερομένων εϊς τόν βίον, τό εργον και τήν προσωπικότητα τοΰ 

Σωφρονίου. 

XXI. Εις τόν πάππον Μηνάν. 

Ό κώδιξ Β παρέχει διά τήν φδήν αυτήν τήν επιγραφήν: Τον αυτόν 
άνακρεόντιον κατά στοίχους (δίο) εις τόν πάππον Μηνάν, τόν οίκονόμον 

τον έννάτον *Αλεξανδρείας σνκοφαντιϋέντα έπι Φωκά δτι Θεοδόσιος (Θεο¬ 

δόσιον 6ΥΠ. ΜαΙναη·(}α) τόν υιόν Μαυρίκιου εδέξατο. 

Είναι γνωστόν έκ τής ιστορίας οτι ό Φωκάς (602-610), ευθύς ώς άνη- 

γορεύθη αύτοκράτωρ ύπό τών Πρασίνων, εφρόντισε νά εξόντωση τήν οικογέ¬ 

νειαν τού προκατόχου του Μαυρίκιου (582-602). Έσυκοψαντήθη λοιπόν 

δ Μηνάς οτι εδέχθη πρός προστασίαν τόν εχθρόν τού Φωκά καί υιόν τού 

Μαυρίκιου Θεοδόσιον. Αύτη ή συκοφαντία καί ή τελική δικαίοκπς τού Μηνά 

αποτελεί τήν ύπόθεσιν τής παρούσης φδής. 

Ό ποιητής ζητεί τήν λύραν τού Προφήτου καί τό τύμπανον τής Μαρίας 

διά νά ψάλη ύμνον πρός τόν Μηνάν, τόν όποιον ονομάζει ΰεσπέσιον πατέρα, 

οσίων ερεισμα, γενετήν καί τοκήα (στ. 6, 16, 14, 19). Άλλ5 ό ποιητής αισθά¬ 

νεται δτι ό ύμνος άναπέμπεται πρός τόν Τριαδικόν Θεόν, διότι Εκείνος διά 

τήν ευσέβειαν και τήν αρετήν τού άνδρός άποκατέστησε τήν αλήθειαν καί τό 

δίκαιον. Κατά τήν φδήν ό άλάστωρ δράκων {στ. 18) εκίνησεν Ιναντίον τού 

Μηνά εν τών πνευματικών του τέκνων, τό όποιον ώς νέος =Ιούδας, ψενδο- 

κατηγορίην αντί τεκνοτροφίης (στ. 43-44) άποδίδον, αναφέρει εις τόν διοι¬ 

κητήν τής Αλεξάνδρειάς, οτι είδεν εις τόν οίκον τού Μηνά τόν εχθρόν τού 

βασιλέως. Ό Μηνάς ενί γείμασιν κατέστη ( στ. 61 ) καί σιδηροδέσμιος άπο- 
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πεμπεται προς τον βασιλέα προς τιμωρίαν. Άλλ' ούτος αναθέτει την ύπόθε- 

σιν εις τινα ιερόν Κοσμάν, πρόμαχον δίκης (στ. 79), ό όποιος διαπιστώσας 

τον φθόνον καί τήν δολίην τέχνην (στ. 96 ■ 97) εις βάρος του Μηνά, ανα¬ 

φέρει αυτα εις τον βασιλέα. Ούτως απαλλάσσεται ό Μηνάς και τιμωρούνται 

οι κατηνοροί του, ενφ ο ποιητής ικανοποιημένος εκφράζει την γλυκερήν 

χαραν (στ. 12), ή οποία κατέλαβε την καρδίαν του άντ! των προτέρων στε¬ 
ναγμών του. 

*Ενφ τό ΰφος τής φδής δεν μάς άπομακρύνει από τάς δυο προηγούμε¬ 

νος, ή εναρξις αυτής διά τής έπικλήσεως του προφήτου και τής Μαρίας μάς 

επαναφέρει εις την τεχνικήν των πρώτων φδών (I, II, IV κ.λ.). "Ωστε ας 

μη αμφιβαλλωμεν δια την γνησιότητα φδών άναφερομένων εις σύγχρονα του 

ποιητού πρόσωπα και γεγονότα. "Οταν εις αυτά βλέπη ό ποιητής τήν θείαν 

ΙΙρονοιαν ως ρυθμιστήν, δυναται κάλλιστα νά τά συμπεριλάβη εις τάς φδάς 

του, παραλλήλως προς ά'λλας άναφερομένας εις θεία πρόσωπα και γεγονότα 
τής Γραφής. 

Ακριβώς δέ διά νά τονισθή περισσότερον τό αίσθημα του ποιητού ότι 

εμμέσως ό ύμνος αποδίδεται είς τον Θεόν εις τοιαυτας περιπτώσεις, θεωροΰ- 

μεν προτιμητέαν τήν γραφήν τού κώδικος Β διά τούς στίχους 7 και 8: Μετά 

κυμβάλων χορεύων \ Τριάδος κλέος λιγαίνω άντί τής διορθώσεως τού Μ. 

ΟΪ£&ηί:6: Μετά κυμβάλων χορεύω [ Τριάδος κλέος λιγαίνων. Εις τό λιγαίνω 
κλέος Τριάδος υπάρχει τό βάρος τού νοήματος. 

XXII. Εις τον Κΰριν Παύλον τον «ανδιδάτον 
και Μαρίαν την μητέρα αυτού κοιμηθεί σαν έν Κυρίφ. 

Τον λυρισμόν και την πλαστικότητα τής φδής ενισχύει ή πρωτοτυπία 

τού διαλόγου ζώντος μετά νεκρού. Εντός τής χριστιανικής πίστεως άλλά και 

τής ανθρώπινης αδυναμίας κινούμενος ο υιός Παύλος απευθύνεται προς τήν 

άποθανούσαν μητέρα του, μετά τής οποίας συνδιαλέγεται, άνευ μεσολαβήσεως 

τού ποιητού, ώστε ή δλη φδή νά δραματοποιήται συγκινούσα Ιδιαιτέρως τον 

αναγνώστην. Ο υιός άφωσιωμένος εις τήν μητέρα του, τήν οποίαν εϊχεν εις 

τήν ζωήν του αγαθόν έρκος και κρατίοτην άγκυραν (στ. 1, 77), παραπονει- 

ται προς αυτήν, διότι τον άφησε μόνον νά ποντοπορή εις τά κύματα τού βίου. 

Ο παρηγορητικός λογος τής μητρός, δτι 6 θάνατος είναι φυσικός νόμος, δεν 

είναι ικανός νά διαλύση τον όγκον των άχέων (στ. 85) τού υιού και ή 

μήτηρ συμπάσχει διά τήν άμοιβαίαν στέρησιν. Συμβουλεύει δμως τον υιόν 

εις ήθικοδιδακτικόν ύφος νά βδελύττεται τά ξένα δόγματα καί νά έχη ευσέ¬ 

βειαν και ευσπλαγχνιαν. Αλλ ό υιός ευρίσκει δύσκολον τον εύδρομοΰντα 

βίον (στ. 86) χωρίς τας ιδικας της οδηγίας καί ή μήτή^ενθαρρύνει τον 

πτοημένον νά άποβλέπη μετά θάρρους καί πόθου εις τον Θεόν, ό όποιος θά 
τον βοηθή ινα διώκη Ιερόν βίον (στ. 92). 
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Έκτος τής επιγραφής τό ύφος καί τό ενδιαφέρον εις την φδήν διά τό 

δόγμα καί τήν ευσέβειαν, παρά τήν πρωτοτυπίαν τού διάλογου, ομιλούν 

εύγλώττως περί τού ποιητού αυτής. Κριτικής φυσεως πρόβλημα ουδέν 

ΤΤί·<ΛΓΙΤ·ηΓ»ΡΙ ΤίίΙ - 

[XXIII]. Είς τον Ιωσήφ. 

Αΐ 29 στροφαί τής φδής στερούμενοι άκροστιχίδος άναφέρονται είς την 

έκ τής Π. Διαθήκης γνωστήν ιστορίαν τού Ιωσήφ. Άλλ’ ενφ ό ποιητής δεν 

παρεκκλίνει τής πηγής του ώς προς τό περιεχόμενον, έν τούτοις παρατηρείται 

κάποια ασάφεια καί ανακολουθία είς τήν άφήγησιν. Τήν άποψιν δέ τού εκδό¬ 

του δτι δεν πρόκειται περί φδής τού Σωφρονίου, πατριώρχου Ιεροσολύμων, 

ενισχύει ή παρατήρησις δτι έχομεν ενταύθα πρόλογον είς τέσσαρας στροφάς, 

εις τάς οποίας όμιλεΐ ό ποιητής περί ολβίου χρόνου (στ. 2), ό οποίος προ¬ 

τρέπει νά άποβάλη τον φθόνον καί νά ύμνήση δνομα κλυτόν {ατ. 1)* αόρι¬ 

στα πράγματα, άσχετα μέ τό θέμα τής φδής. Άλλά καί ή προσπάθεια νά 

στηρίξη τήν προτίμησιν τού θέματος τής φδής του εν συγκρίσει προς τό πλή¬ 

θος των μαρτύρων, τούς οποίους θά ήδύνατο νά ύμνηση, ως καί ή επικλησις 

είς τήν τρίτην στροφήν τής Νίκης, τήν οποίαν ονομάζει φιλοτιμον καί πότ- 

νιαν, δεν προδίδουν τόσον τον συντηρητικόν είς τήν χριστιανικήν παράδοσιν 

ποιητήν καί πατριάρχην Ιεροσολύμων. Μόνον είς τήν Τετάρτην στροφήν τού 

προλόγου έχομεν τήν γνωστήν έναρξιν τών φδών διά τής λύρας τού προφή¬ 

του, άλλ’ εντελώς άσυνδέτως προς τά προηγούμενα. 

Έπί πλέον ξενίζει καί ή στροφή τού επιλόγου: Τά μέν ώδε πως έτν- 

χθη, | τά <5έ νυν εγώ μεθήσω' | τά πάλαι καλόν λιγαίνειν, \ τά δέ βέλτερα 

κροτείτε. Είς ούδεμίαν τών προηγουμένων φδών ευρομεν τόσον αντιποιητι¬ 

κήν πεζότητα. — Εις τον στίχον 94 προτείνομεν τήν διόρθωσιν καταραι άντι 

κατάρας τού κώδικος Β καί κατάρη τού Μ. Οί^αιιίε. 

Γενικώς ή έκδοσις τού Μ. Οί^απΙε, περιληφθεΐσα είς τήν σειράν Τοδίί 

Ρ6Γ 656Γ(Μί:πζίοηί 3θθ3(ΐ6ηιίο1ιο, αποτελεί σημαντικήν προσφοράν είς τήν 

τόσον αξιόλογον φιλολογικώς καί ίστορικώς έρευναν, τήν άναφερομένην είς 

μίαν από τάς σπουδαιοτέρας μορφάς τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, τον ποιη¬ 

τήν, ρήτορα, θεολόγον, ποιμενάρχην καί πολιτικόν άνδρα Σωφρόνιόν τον 

Ιεροσολύμων. 
"Εν τμήμα τού πολυσχιδούς του έργου, τό όποιον παραμένει ακόμη ανε¬ 

ξερεύνητου φιλολογικώς, αποτελούν αι φδαί του, τών οποίων τήν κριτικήν 

έκδοσιν μάς προσφέρει ό Μ. Οΐ^αηίε. Βεβαίως η εκδοσις, ως κριτική, περιο¬ 

ρίζεται είς τό κείμενον τών ωδών, τών όποίιον ελλείπει η αισθητική θεωρη- 

σις, ή γλωσσική έρευνα, ή γραμματο?ωγική τοποθετησις εις την Ιξέλιξιν τού 

ποιητικού είδους τών ανακρεόντειων, ή βαθυτέρα ερμηνεία καί έν γένει ή 
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κατά τόν^Διονύσιον τον Θρςίκα1 «κρίσις ποιημάτων, ο δή κάλλιστόν εστι 
πάντων των εν τη τέχνη ». 

Ο σύντομος πρόλογος, εις την λατινικήν, άναφερόμενος κυρίως εις την 
παράδοσιν του κειμένου καί την μετρικήν των ορδών και θίγων άπλώς μερικά 

από τά προβλήματα γνησιότητος και άποκαταστάσεως αυτών είναι δ,τι συνή¬ 

θως ευρίσκομεν εις τάς κριτικάς εκδόσεις κλασσικών κειμένων, αί όποια απο¬ 

τελούν τό πρώτον άχαρι καί επίμοχθον έργον τής φιλολογικής ερμηνείας. 

Αλλά τίς δύναται νά άρνηθή την σημασίαν του γεγονότος δτι εΐς την 

έκδοσιν τοϋ Μ. έχομεν προσιτώς συγκεντρωμένος καί άποκαταστα- 

θείσας κριτικώς τάς φδάς του Σωφρονίου, τάς οποίας άλλως θά έπρεπε νά 

ζητωμεν εϊς τήν Πατρολογίαν ή μεμονωμένας εις δυσεύρετα ξένα περιοδικά; 

Κα'^ ή κριτική έρευνα, παρά τάς δλίγας προηγούμενος παρατηρήσεις, πρέπει 

νά ομολογηθή δτι έγινε καί επιμελώς καί έπιτυχώς. Τοιουτοτρόπως καί ή 

υπόλοιπος Ιργασία μελέτης τών πολλαπλών προβλημάτων του Σωφρονίου 

διευκολύνεται καί ή δυνατότης άπολαυσεως του λυρισμού του παρέχεται. 

Είς τήν μετάφρασιν 6 εκδότης επεδίωξε τήν κατά λέξιν άπόδοσιν του 

κείμενου εις την ιταλικήν. Βραχυλογίαι του ποιητικού πρωτοτύπου δεν ανα¬ 

πτύσσοντας τά, ύπ’ αΰτοΰ εννοούμενα δεν παρατίθενται, δροι άπαιτουντες 

άναλυσιν αποδίδονται μονολεκτικώς, Ή κατασκευή τών προτάσεων καί τών 

περιόδων, ή συντακτική θέσις τών δρων καί Ιδιαιτέρως τών μετοχών είς τάς 

προτάσεις έπεβλήθησαν τυραννικώς εις τον ιταλικόν λόγον. Γενικώς ή προσ¬ 

κόλλησές προς τό μεταφραζόμενον κείμενον είναι τόση, ώστε ενίοτε νά χρειά¬ 

ζεται αυτό τούτο τό κείμενον προς κατανόησιν -τής μεταφράσεως. Ούτως ό 

αναγνώστης δέν θά άπολαΰση εϊς τήν μετάφρασιν αύθύπαρκτον κείμενον, 

άλλα θά βοηθηθή απλώς εϊς τήν κατανόησιν του πρωτοτύπου. 

Τά Ιν παραρτήματι παρατιθέμενα βυζαντινά σχόλια περί τής μετρικής 

μορφής τών ανακρεόντειων χαρακτηρίζουν μέν κατά διάφορον τρόπον τά μέ¬ 

τρα των στίχων, διά τής άναλύσεως αυτών εϊς πόδας, ή συνολική δμως περι¬ 

γραφή του στίχου οδηγεί έν τέλει εϊς τήν μίαν μετρικήν μορφήν διά τούς 

οίκους καί τάς τρεΐς^διά τά κουκούλια πού παρέθεσεν ό Μ. Οί§3ηί:6 εϊς τήν 
εισαγωγήν του καί έχαρακτηρίσαμεν ανωτέρω (σελ. 460-461). 

β , ® πολυτιμότατος πίναξ τών λέξεων, ιδιαιτέρως διά συγγραφείς τών 

οποίων ή γνησιότης τών έργων αμφισβητείται, περί έλαβε ν ενταύθα δλας τάς 

λέξεις τών φδών, ώς ακριβώς απαντούν εϊς τό κείμενον, χωρίς νά γίνη συγ- 

κέντρωσις τών διαφόρων τύπων μιας λέξεως ύπό έν λήμμα. Ούτω π.χ. μερι- 

κοι τύποι του ρήματος άγω (άγε, άγειν, άγεται, άγοις, άγων) ταξινομούνται 

αλφαβητικως εϊς^ τό Α, ενφ άλλοι (ήγε, ήγεν, ήγον) εύρίσκονται εϊς τό Η. 

Ομοίως τής αυτής αναφορικής αντωνυμίας οί τύποι ά, ή, ήν, ής, δ, δν, οΰ, 

1 Τέχνη Γραμματική, έκδ. ϋΜΙ^. 
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ών, διεσπάρησαν εϊς τον πίνακα κατά τό πρώτον γράμμα αυτών κ.ο.κ·^ Η 

τοιαύτη κατάταξις ουδόλως διευκολύνει τήν γλωσσικήν έρευναν, ιδιαιτέρως 

άναγκαίαν ενταύθα διά τό πλήθος τών τύπων καί τών λέξεων, τών διαλεκτι¬ 

κών καί μετρικών σχηματισμών. 
Έν τούτοις, γενικώς, αλλά καί εΐδικώς από ελληνικής πλευράς, μεθ ικα- 

νοποιήσεως κρατούμεν τήν έκδοσιν τού Μ. Οί*&η1* μέ τήν εύχήν νά πλου- 

τισθή ή βυζαντινή μας φιλολογία μέ εργασίας άποκαλυπτικάς διά την μορ¬ 

φήν καί τό έργον τού Σωφρονίου, άνταξίας τής προσφοράς του εϊς τό έθνος 

καί τόν χριστιανισμόν. 20φΙΑ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Παν. */. Ζ έ που, Μιχαήλ Φοπεινοπούλον Νομικόν Πρόχειρον (Βονκου- 

ρέστιον 1765) τό πρώτον εκδιδόμενον, Ά&ήναι 1959. Είς 8<>ν μέγα, 

σ. ίβ'-\-304+φ. 3 ά.ά. [=Άρχεΐον Ιδιωτικόν Δικαίου, τόμος ΙΖ', 

1954- 1959]. 

Είναι ευτύχημα διά τήν ελληνικήν νομικήν επιστήμην, οτι ανέκαθεν ο 

αείμνηστος καθηγητής Άνδρεάδης είχε τήν έμμονον ιδέαν, οτι νεοι^ ιινες 

έλληνες νομικοί, αντί τής τελειοποιήσεως τών σπουδών των εϊς «Ευρώπην» 

-ή παραλλήλως προς ταύτην-θά έπρεπε νά σπουδάσουν είς Ρουμανίαν, 

δ που κατά τόν ιη' καί τάς άρχάς τού ιθ' αϊώνος ήκμασεν ή ^λεγομένη φανα- 

ριωτική περίοδος τής ιστορίας τών παραδουνάβιων χωρών* ήτο επίσης ευτύ¬ 

χημα, δτι ο Άνδρεάδης έπεισε πρό 28 περίπου ετών τόν νεαρώτατον τότε κ. 

Π. Ζέπον νά πραγματοποιήσω τό εϊς Ρουμανίαν ταξείδιον σπουδών, οπού 

παρέμεινεν ούτος επί τινα έτη* εκεί επί τόπου, ό κ. Ζ., αύξήσας τον ήδη 

αρκετά σεβαστόν αριθμόν ξένων γλωσσών, ας τελείως κατέχει, καί διά της 

ρουμανικής, κατέστη τελείως ενήμερος τής σχετικής ρουμανικής βιβλιογρα¬ 

φίας, τήν οποίαν έκτοτε συνεχώς παρακολουθεί. Καρπός ^τών^ εκεί σπουδών 

του υπήρξε τό 1935 ή έκδοσις τού Συνταγματίου Νομικού τού βοεβόδα Ουγ- 

γροβλαχίας Αλεξάνδρου Ύψηλάντου ( 1780), εϊς Ιλληνικήν καί ρουμανικήν 

γλώσσαν, μετά σοφών εκτεταμένων προλεγομένων (εξ 140 σελίδων^ εΐς 4™). 

Ό φόρτος τής πανεπιστημιακής διδασκαλίας τού αστικού Δικαίου εν τφ Πα· 

νεπιστημίφ Θεσσαλονίκης καί ( άπό τού 1953) τών Αθηνών καί ή εκ παραλ¬ 

λήλου καταπληκτική πολυσχιδής επιστημονική δράσίς του — αλησμόνητος θα 

παραμείνω ή λαμπρά διεξαγωγή τού Θ' βυζ. Συνεδρίου εν Θεσσαλονίκη το 

1953, ούτινος διετέλεσεν ή ψυχή, ώς Γεν. Γραμματεύς —- δεν εμπόδισαν τον 

κ. Ζ. νά εκδίδω διαφόρους νομικάς μελετάς, αύτοτελώς ή εΐς ελληνικά καί 
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ξένα περιοδικά. Επανερχόμενος ό κ. Ζ. εις τάς παλαιάς ελληνικός νομικός 

συλλογας των παραδουνάβιων χοίρων, Ιξέδωσεν εσχάτως τό ανωτέρω άναγγελ- 

λόμενον Ν. Π. του Φωτεινόποΰλου. Είναι περίεργος ή προϊστορία της έκδό- 

σεως : τό 1937 ό έν Ίασίφ καθηγητής ΒεΓ6θ1ΐ6ί παρέδωσεν εις τον κ. Ζ. χειρό¬ 

γραφον του κρατικού Αρχείου Ίασίου, περιέχον τό Ν. Π. του Φωτεινοπού- 

λου, προς απο κοινοΰ εκδοσιν, του μεν κ. Ζ. άναλαβόντος την άνάγνωσιν και 

εκδοσιν του Ιλλ. κειμένου, μετά υπομνήματος, του δέ Β. αναλαβόντος την 

εις την ρουμανικήν μετάφρασιν. Ό θάνατος του Β. ( 1946) δεν επέτρεψε 

την έκτέλεσιν τής μεταφράσεως ~ ή οποία, δι’ ημάς, ούδέν θά προσέθετε, 

θα επέτρεπε δέ μόνον νά δικαιολογήση την υπό τής Ρουμανικής Ακαδημίας 

εκδοσιν του έργου—. Οΰτω δ κ. Ζ. άπεψάσισε τήν ίδίαις αύτοΰ δαπάναις 

εκδοσιν του έλλ. κειμένου, μετά υπομνήματος και Εισαγωγής, μετά πλου- 

σιωτατης, ιδίρ ρουμανικής, βιβλιογραφίας, εκ 32 σελίδων καί μετά τριών 

πινάκων εν τελεί: α) των Πηγών, β) κυρίων ονομάτων, πραγμάτων καί 

νομικών δρων καί γ) λεξιλογίου λέξεων ξένης προελευσεως ή ιδιωτισμών. 

Του Ν. Π. είναι γνωστά και αλλα δέκα χφ., άπαντα εν Ρουμανίςι* αί συν- 

θήκαι τής υπό του κ. Ζ. εκδόσεως δεν έπέτρεψαν τήν άντιβολήν των χφ. 

τούτων* είναι άγνωστον, εάν, εκ τούτου, ή έκδοσις του κ. Ζ. ύστερή* 

πάντως συμφωνώ μετά του κ. Ζ. (σελ. 2), δτι έπρεπε νά γίνη ή έκδοσις, 

έστω καί επί τή βάσει του ενός χφ. Έάν υπάρχουν άξιαι λόγου διαφοραί 

μεταξύ τών λοιπών χφ. καί τού εκδοθέντος, δύναται ή Ρουμ. Ακαδημία νά 

έπανεκδωση κριτικώς το Ν. Π., δπως ήρχισεν εσχάτως επανεκδίδουσα νομι¬ 

κός σύλλογός τής ιδίας περιόδου. 

Συμφωνώ μετά του κ. Ζ. ώς προς τήν μέθοδον τής εκδόσεως ( σελ. 31 - 

32)· επίσης συμφωνώ εις τήν τήρησιν τής ορθογραφίας τού κειμένου' θά 

είχα δισταγμούς ως προς την διορθωσιν τής ορθογραφίας, χάριν ομοιομορφίας, 

οσάκις αυτή ποικίλλει, έαν δεν έσημειοΰντο αί διορθώσεις εν τφ ύπομνήματι. 

Ορθώς παρατηρεί ο κ. Ζ. (σελ. 22), δτι δεν προβαίνει εις άνάλυσιν τού 

περιεχομένου τοΰ Ν, Π., διότι τοιαυτη άνάλυσις θά έσήμαινε κατ’ ουσίαν 

πλήρη σχεδόν έκθεσιν τού ολου συστήματος τοΰ Βυζ. Δικαίου. Αρκεί, δτι 

μελλοντικώς οί πραγματευόμενοι ειδικά θέματα τοΰ Μεταβυζ. Δικαίου θά 

δύνανται νά καταφεύγουν εις τό κείμενον τοΰ Ν. Π. Ούτος είναι ο σκοπός 

τής εν λόγφ εκδόσεως καί είναι σπουδαία ή προσφορά τοΰ κ. Ζ. εις τήν 
έρευναν τής ιστορίας τοΰ Μεταβ. Δικαίου. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΚΙΝΗΣ 
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Γεωργίου Α. Πετροπονλον, Νοταριακαι πράξεις Μνκόνου, τών ετών 

1663 -1779 [—Μνημεία τοΰ Μεταβυζαντινόν Δικαίου 3. Παράρτημα 

Τής Έπιστ. * Επετηρίδας τής Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Ά&η- 

νών], “Α&. 1960. Εις 8°*, σελ. 1094. 

Είναι πράγματι καταπληκτική ή δραστηριότης τοΰ καθηγητοΰ κ. Π·, 

έκδίδοντος ένα δγκωδέστατον τόμον σχεδόν κατ’ έτος νοταριακών πράξεων 

τής τουρκοκρατίας* περί τών προηγουμένου δυο τόμων τής συλλογής (1957 

καί 1958), καθώς καί περί τών νομικών εγγράφων Σίφνου τής Συλλογής 

«Μνημεία τής έλλην. 'Ιστορίας» τής Ακαδημίας ^Αθηνών (1956), ήσχολή- 

θην ήδη έν ΕΕΒΣπ. ΚΖ' 402-404 καί ΚΗ' 495-496. Ό προκείμενος τρίτος 

τόμος περιέχει 1802 συμβόλαια τών δημοσίων Νοταρίων Μυκόνου Παπαγε- 

ρασίμου Βίδου (1663-1689) καί Γρηγορίου Άρτακηνοΰ ( 1776-^1779), 

του πρώτου 1681 καί τοΰ δευτέρου 121 συμβόλαια. Άμφότεροι οί κώδι¬ 

κες έν Γεν. Άρχ. Κράτους ύ/Γ άριθ. 77 και 90. Τά συμβόλαια είναι κατα- 

κεχωρισμένα κατά χρονολογικήν σειράν, μή τηρουμένην όμως πάντοτε : π.χ. 

τό ύπ’ άριθ. 1660 συμβόλαιον είναι τοΰ 1684, έν φ τό ύπ5 άριθ. 1659 είναι 

τοΰ 1676 καί τά επόμενα (ύπ’ άριθ. 1661 -1664) τοΰ 1675, τό ύπ άριθ. 

1667 είναι τοΰ 1689 κλπ. Τό πλήθος τών πράξεων (1802) άπήτει ιδιαιτέ¬ 

ραν προσοχήν εις τήν σύνταξιν τών ευρετηρίων, διά νά είναι δυνατή ή μελέτη 

τών συμβολαίων* ή σύνταξις τών ευρετηρίων (σελ. 1043-1094) άνετέθη εις 

τον γυμνασιάρχην Νάξου κ. Άντ. Κατσουρον, ο οποίος όμως παρεσυρθη, 

φαίνεται, έκ τής ιδιότητάς του ώς φιλολόγου καί συνέταξε τρία ευρετήρια: 

1) κυρίων ονομάτων, 2) τοπωνυμιών καί 3) λέξεων, τά όποια ένδιαφέρουν 

κυριώτατα τούς φιλολόγους (δοθέντος δτι καί τό εύρετήριον «λέξεων» 

άφορφ μόνον τάς ιδιωματικός λέξεις)· ήγνοήθησαν δμως κατ’ αυτόν τον τρό¬ 

πον οί νομικοί έρευνηταί, διά τούς οποίους υποτίθεται οτι έγένετο κυρίως 

ή έκδοσις (ώς μνημείου τοΰ « μεταβυζ. Δικαίου», υπό καθηγητοΰ τής Νόμι¬ 

μης Σχολής καί ώς παράρτημα τής Έπετηρίδος τής Νομικής Σχολής). Τά 

τοία ευρετήρια ούδεμίαν άπολύτως βοήθειαν παρέχουν εις τον ερευνητήν τής 

Ιστορίας τοΰ Δικαίου, 6 οποίος δεν βλέπω πώς θά βοηθηθή ύπό τών τριών 

εύρετηρίων. ’Εάν θελήση ούτος νά έρευνήση τά συμβόλαια ώρισμένης κατη¬ 

γορίας (π.χ. άγοραπωλησίας, ή διαθήκας, ή δωρεάς κλπ.), πρέπει νά διε- 

ξέλθη καί τά 1802 συμβόλαια έν προς έν, μή βοηθούμενος καν ύπό έπικεφα- 

λίδος τίνος προ εκάστου συμβολαίου περί τής φυσεως αυτοΰ. Διά τους δυο 

προηγούμενους τόμους τής συλλογής ταύτης δεν υπήρξε τοιοΰτον θέμα, διότι 

ό μέν Κώδιξ τοΰ νοταρίου Πούλου έχει καταγεγραμμένα τά συμβόλαια εξ 

αρχής χωριστά καθ’ ύλην, ύπάρχει δ3 έν τή έκδοσει (σελ. ζ ) πίναξ περιεχο¬ 

μένων, "αΐ δέ Νοταριακαί Πράξεις Παξών έχουν πίνακα περιεχομένων (σελ. 
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ια'-λα'), εις τον όποιον σημειούται τό άντικείμενον εκάστης πράξεως, ούτως 

ώστε, διεξερχόμενος ό ερευνητής μόνον 20 σελίδας, ευρίσκει τό ζητούμενου. 

Την παράλειψιν ταύτην— ατυχώς ανεπίδεκτου πλέον διορθώσεως— δέν ση¬ 

μειώνω εκ πνεύματος μεμψιμοιρίας, άλλα διά νά προσέξη ό φίλος Καθηγη¬ 

τής κατά την έκδοσιν των υπολοίπων τεσσάρο)ν τόμων, μέ συμβόλαια Κεφαλ¬ 

ληνίας, Χίου, Καστελλορίζου, Ηπείρου και Αιτωλίας, τήν οποίαν εχει προα¬ 

ναγγείλει, νά μή επαναληφθή τό λάθος τούτο. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΗΙΝΗΣ 

Μιχ. X. Γκητ άκον, Τά χριστιανικά μνημεία της Στεμνίτσης (Γορτν- 

νιας) εξ επόψεως αρχιτεκτονικής, είκονογραφικής, επιγραφικής καί 

αισθητικής. *Εν Άθήναις 1959 (αα. 283, 8ο —154 εικόνες και σχέδια 

εντός κειμένου). 

Ο δ.θ. Μ. Γκητάκος εμελέτησε και περιέγραψε διά του υπό κρίσιν 

τόμου τά χριστιανικά μνημεία τής γορτυνιακής κώμης Στεμνίτσης, τανΰν 

Ύψούντος κακώς μετονομασθείσης, εις δύο μέρη διαιρέσας τήν μελέτην. Εις 

ΐό Α' μέρος εξετάζει τά μνημεία (σελ. 17-239) κατά σειράν, 1. Παναγία 

Μπαφέρω, 2. "Αγιος Νικόλαος, 3. Προφήτης Ήλίας, 4. Τρεις 'Ιεράρχαι, 

5. Ζωοδόχος ΙΤηγή, 6. "Αγ. Παντελεήμων, 7. Καταγιώργης, 8. Μονή Προ¬ 

δρόμου, 9. "Αγ. Γεώργιος, 10. "Αγ. Άνδρέας. Τό Β' μέρος (σ. 243-254) 

είναι ή αισθητική θεώρησις των ανωτέρω μνημείων. Έν επίλογο.) ό συγγρα- 

φεύς άνακεφαλαιώνει τά επιτεύγματα τής παρούσης μελέτης από πάσης από- 

■ψεως (σ. 257-261 ), καταχωρίζει τήν χρησιμοποιηθεΐσαν βιβλιογραφίαν 

(σ. 263-270) και παραθέτει πίνακας προσώπων, πραγμάτων κλπ. 

Ό συγγραφεύς εξηγεί εν προλόγφ δτι τήν μελέτην συνέγραψε παρακι¬ 

νηθείς εκ του λόγου οτι « αί περί των μνημείων ϊδούσαι τό φως τής δημο- 

σιότητος εργασίαι παρουσιάζουσιν εν πολλοΐς μεγάλα κενά και άπέχοντα τής 

πραγματικότητος στοιχεία, καθιστώντα άνέφικτον τήν αληθή περί τούτων 

άντίληψιν καί τήν εκ ταύτης ορθήν περί τής αξίας των κρίσιν » καί τούτο 

διότι « πολλά των μνημείων άνεπαρκώς ήρευνήθησαν, έτερα πάλιν ακροθι¬ 

γώς, άλλα δέ ούδεμιάς προσοχής ήξιώθησαν». Τήν μελέτην παραδόξως εξέ- 

δωκεν ή «"Αδελφότης Στεμνιτσιωτών». Είσαγωγικώς (σ. 11-12) εξηγεί 

πώς χρησιμοποιεί τό συγκεντρωθέν υλικόν, ποια μνημεία παραλείπει ως νεώ- 

τερα κτίσματα ή άπολέσαντα πάσαν αρχαιολογικήν αξίαν καί τίνα σημεία 

παλαιογραφικά χρησιμοποιεί κατά τήν μεταγραφήν τών εκδιδομένων επιγρα¬ 

φών ή χαραγμάτων, χωρίς καί νά παραθέτη πίνακα τούτων, άρκούμενος νά 
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τά χαρακτηρίση ως « διεθνώς επικρατέστερα επιγραφικά σύμβολα », εκ πρώ¬ 

της δψεως όμως μή όντα τοιαύτα. Προκαταβολικά^ δέον νά σημειωθή οτι 

περί τών εξεταζομένων μνημείων πρόσφατος είναι ή εργασία τού Ν. Μου¬ 

τσοπούλου, Ή αρχιτεκτονική τά)ν εκκλησιών καί μοναστηρίων τής Γορτυ- 

νίας, εν Άθήναις 1956, καί οτι τό υλικόν πού εξετάζει ό Γκ. έχει μελετηθή 

υπό εντοπίων ερευνητών—τού Γ. Σταμίρη, τής Κ. Φατουρου καί τού υπο¬ 

φαινομένου—, άνευ γνώσεως τών οποίων ό σ. (κατά παράβασιν τών επι- 

στημονικώς κρατούντων ) προτρέχων έξεδωκε μέ αξιώσεις μαλιστα την παρού¬ 

σαν μελέτην. 

’Ατυχώς πολλά καί βασικά σφάλματα έχει ^ προκειμένη μελετη, πολλας 

παρανοήσεις, πολλάς τολμηρός ερμηνείας καί εσφαλμένην μέθοδον. Έν πρώ- 

τοις νομίζομεν ύποπτον, αυθαίρετον καί αποτέλεσμα φαντασίας πολλής το 

σύνταγμα τών άκιδογραφημάτων καί λοιπών χαραγμάτων, που ο Γκ. εκδίδει 

στηρίζων έπ5 αυτού μάλιστα τήν τιμήν τής προσφοράς αγνώστων σελίδων είς 

τήν τοπικήν ιστορίαν τής έρευνωμένης περιοχής. Είναι τόσον πολ?νά όμως 

ταύτα καί πολλάκις τόσον παράδοξα, ώστε δυσκολον είναι νά επιλεξη κάνεις 

τάς επιτυχείς επ’ αυτών αναγνώσεις. Τά σχόλια πού τά συνοδεύουν ήμπορεΐ 

κανείς νά τά χαρακτηρίση ως κατά κανόνα ασήμαντα, ξένα προς τήν πραγμα¬ 

τικότητα ή μαρτυρούντα πρόθεσιν επιδείξεως άκαίρου σοφίας, καταντώντα 

δμως κοινού τόπου δείγματα. Ούτω π.χ. εν σελ. 48-49 σχολιάζονται αί εν 
επιγραφή άπαντώσαι λέξεις πόλισμα, δνσάλωτον, βάθρα, νηος (;), πολέμιων, 

μετά παραπομπής είς αρχαίους συγγραφείς, παρέχεται δέ ή ανήκουστος ετυ¬ 

μολογία τής επωνυμίας Μπαφέρω τής Παναγίας, ώς προελθούσης εκ τού 

Ιταλικού Μα ( = άλλ’ όμως) + Ροττα ( = απτόητος, ατρόμητος)>Μ&£ογ- 

γθε (κατά συνεκφώνησιν)ί>δα1εΓΓ0αί>Βαίεττο ( = Μπαφέρω, «κατα τινα 

κατά τήν προφοράν παραφθοράν » )! Είς τήν σ. 64 πληροφορείται ο αναγνώ¬ 

στης δτι δισκοπότηρα είναι ιερά σκεύη καί δή το "Αγιον ΙΊοτηριον καί ό 

"Αγιος Δίσκος μετά παραπομπής είς τήν Πατρολογίαν τού Μί§;ηε. Παραλ¬ 

λήλους βλ. τον εν σ. 85 ύπομνηματισμόν τής λέξεως 'ρουθούνΓ. Είς σ. 116 

υπομνηματίζονται αί λέξεις κατακαημένος, στενάζει. Είς σ. 127-128 παρέ¬ 

χονται μυθώδεις διηγήσεις σχετιζόμεναι προς τήν μονήν Ζωοδόχου Πηγής, 

ή θέσις τών οποίων, αν έκρίνοντο απαραίτητοι, θά ήτο είς ύποσημείωσιν 

(εδώ καί τις ονομαστική απόλυτος « θελήσας ποτέ νά ίερουργήση διερράγη 

τό ποτήριον » ! ). Είς σ. 155 -156 εξ αφορμής χαράγματος σκιαγραφείται ό 

ανακαινιστής τής μονής Γερμανός Κάτζιας, επί τή βάσει επιγραφών κλπ. 

Άλλ’ υπάρχει είς Βιβλιοθήκην Δημητσάνης ό χρφ. κτητορικός κώδιξ τής 

μονής, όπόθεν πλείστας ειδήσεις ήδύνατο νά λάβη ό σ. γενικώτερον περί 

Στεμνίτσης, κατοίκων, οικογενειακών ονομάτων, τοπωνυμίων κλπ., ως επί¬ 

σης ό τής μονής Προδρόμου. Τό περιεχόμενον τών χειρογράφων τούτων καί 

άλλων εγγράφων είναι απαραίτητον, είναι χρησιμότατο ν διά τον μελετητήν 
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των μνημείων. Ταύτα τά ολίγα δείγματος χάριν άναφέρονται, ως προς τον 
ύπομνηματισμόν. 

Η περί των μνημείων Στεμνίτσης εκδοθεισα μακρά συγγραφή του 

Μ. Γχ. υπεβλήθη εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Θεσσαλο¬ 

νίκης επί ΰφηγεσίςι. 'Ως έκ τοΰτου 6 σ. παρουσιάζων μέ αξιώσεις πολλάς 

τήν εργασίαν ηυρυνε κατά πολύ τά πλαίσια αυτής καί αψορμάς μόνον λαμ- 

βάνων εκ των αρχιτεκτονικών τύπων καί δή των εΐκονογραψικών θεμάτων, 

ευρίσκει τήν ευκαιρίαν τούτο μέν νά παρακολούθηση ιστορικώς καί μετά 

βιβλιογραφίας τήν εξέλιξιν τύπων καί θεμάτων από τής διαμορφώσεως 

αυτών, τού™ δέ ν’ άποφανθή ώς από καθέδρας περί εκάστου εξ αυτών. Έν 

τή προσπαθείς ταΰτη πολλάκις εξέρχεται εντελώς τών ορίων τών θίγόμενων 

θεμάτων, προσπαθεί νά διδάξη ώς αισθητικός, φθάνει μέχρι άφορισμών καί 

ολωςακαίρως επιχειρεί συστηματικήν συγγραφήν, δογματίζων (βλ. π.χ. σ. 

19 «έχω τήν μετά πολλής πιθανότητος γνώμην», σ. 21 «ήμεΐς άνευ τίνος 

δισταγμού θά συνετασσόμεθα...» κλπ.) κατά τρόπον μή προσήκοντα εις 

επιστήμονας. Πόσον ολισθηρός είναι 6 δρόμος οΰτος άποδεικνΰουν αί εμπε¬ 

ριστατωμένοι παρατηρήσεις επί λεπτομερειακών θεμάτων εικονογραφίας, ώς 

προς τάς ακροβασίας, τας παρανοήσεις, τήν ε'λλειψιν αφομοιωτικής ίκανότη- 

τος του συγγραφέως κλπ., δημοσιευθείσης ήδη βιβλιοκρισίας ( Α. Ξ υγγό¬ 

που λος, « Πελοποννησιακά » Γ'-Δ', 1958-59), παρατηρήσεις μή Ιπανα- 
λαμβανόμεναι ενταύθα. 

Ο σ. διακατέχεται από μίαν έμμονον τάσιν νά άναγάγη τά εξεταζόμενα 

μνημεία τής Στεμνίτσης εις χρόνους δσον τό δυνατόν άπωτέρους. Μέ τήν 

πρόθεσίν του ταύτην καταλήγει εις εκπληκτικά συμπεράσματα, παρασυρόμε- 

νος καί από τάς ύπ αυτού διδομένας αναγνώσεις καί ερμηνείας άκιδογρα- 

φηματων υπαρκτών ή μή. Ουτω τον ναόν τής Παναγίας Μπαφέρως χρονο¬ 

λογεί από του έτους 1149 (σ. 21) μέ ήκιστα σοβαρούς συνδυασμούς, τάς 

δε τοιχογραφίας του ναού άνάγει είς τό β' ήμισυ του ΙΕ' αΐ. καί εν μέρει 

εις τον Ι<Γ αί., ύποστηρίζων δτι δεν είναι έργα τής αυτής χειρός καί του 

αυτού ^χρονου. Πρόκειται περί χτίσματος τού ΙΖ’ αί., τοιχογραφηθέντος τήν 

ιδίαν εποχήν υπό ενός καί τού αυτού άγιογράφου, ίσως υπό τών συνεργαζο- 

μένων αδελφών Μόσχων, κατά τήν πιθανωτάτην γνώμην τού καθηγ. Ξυγ- 
γοπούλου. 

Εις τούς προ τής 'Αλώσεως χρόνους ανάγει δ σ. τήν ϊδρυσιν τού ναού 

του προφήτου Ήλιού (σ. 67), χαρακτηρίζουν αυτόν τε καί τον προηγούμε- 

νον ώς τάς « άρχαιοτέρας έπιμήκεις θολοσκεπάστους μονόκλιτους βασιλικός τής 

Ελλάδος», βοηθέ ίς «τού πάχους τών έν τή τοιχοποιία τού ναού τεμαχίων 

πλίνθων » κλπ. Ουτω διαφωνεί προς τον καθηγ. Γ, Σωτηρίου, τον αρχιτέ¬ 

κτονα Α. Ζάχον, όλους ημάς καί προς αυτά τά πράγματα. Μακάρι νά ήδυ- 

νάμεθα εκ τού πάχους τεμαχίων πλίνθων νά χρονολογήσωμεν μετ’ ακρίβειας 
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τά μνημεία. 'Ως προς τάς τοιχογραφίας τού ίδιου ναού «άδιστάκτως» νομί¬ 

ζει δ σ. (σ· 81) ότι ό μέν παντοκράτωρ χρονολογείται από τού ΙΕ αί., 

άπηχών τήν τέχνην τών μεγάλων Βυζαντινών κέντρων, αι δε λοιπαί τοιχο- 

γραφίαι έγένοντο ένα αιώνα μεταγενεστέρως. Ό σ. δεν κάμνε^ι καθόλου 

λόγον διά τήν λεπτολόγον διακόσμησιν τού ναού, δεν άντελήφθη δτι τά έργα 

τού προφήτου Ήλιού ενθυμίζουν τά τής μονής Καισαριανής, αντιφάσκει 

προς εαυτόν χρονολογών αυτά κατά τον ΙΥ' αί., Ινφ αναφέρει χάραγμα τού 

έτους 1428 (ύποπτον βεβαίως) επί τοιχογραφίας μεταγενεστέρας. Έν σ. 21 

αναφέρει οτι ό Ζάχος περιγραφών τάς τοιχογραφίας τού προφήτου Ήλιού 

αποδίδει αύτάς είς τήν Μπαφέρω. Ή άνακάλυψις όμως δεν είναι ίδική του, 

διότι ή παραδρομή εσημειώθη ήδη ύπ’ εμού (ΕΕΒΣπ. ΚΖ', 1957, σ. 407). 

'Ως προς τήν μονήν τής Ζωοδόχου Πηγής τούτο μόνον έχομεν νά παρα- 

τηρήσωμεν, δτι η κτιτορική έπιγραφή (σ. 142-143) έξ όλων τών^νδείξεων 

είναι τού τέλους τού ΙΖ' αί., τό έτος 1432, αδύνατον καθ' εαυτό, είναι παρα- 

χαραγμένον, αντί δέ ΑΧΟΒ άνεγνώσθη λόγφ πτώσεως τού κονιάματος ώς 
ΑΥΛΒ' (Γριτσόπουλος, «Θεολογία» Κ', 1949, σ. 339). Έχομεν εκπεφρα- 

σμένην γνώμην περί τής ηλικίας τού μνημείου τούτου καί ύπενθυμίζομεν δτι 

υπάρχει έν Δημητσάνη ό κτητορικός κώδιξ τής μονής. Αδύνατον νά κατά¬ 

ληξη τις είς σαφή συμπεράσματα μέ μόνον τήν αρχαιολογικήν, χωρίς αρχεια¬ 

κήν, έρευναν. Τό όνομα τού μητροπολίτου Λακεδαιμόνιας Θεοδωρήτου είς 

τήν επιγραφήν καί μόνον αυτό λύει τό πρόβλημα. Χρειάζεται λοιπόν καί 

εκκλησιαστική ιστορία. Τά εν σ. 146-147 σχόλια τού ύπ άριθ. 30 χαρά¬ 

γματος είναι άτυχώς προχειρότητες. Τά άναφερόμενα περί συμπλοκής Στε- 

μνιτσιωτών προς Τούρκους ελέγχονται άφ’ εαυτών απαράδεκτα, άφού τό 1703 

υπό Ενετοκρατίαν Τούρκοι δέν ύπήρχον διά τοιαυτας συμπλοκας. 

• Ή μελέτη τού καθολικού τής μονής Προδρόμου μετά τών ασκητηρίων 

πέριξ αυτού παρέσυρε τον σ. (σ. 189 κέξ.) είς νέας παραδοξολογίας. Τά πρά¬ 

γματα είναι άπλούστερα από δ,τι ό σ. φαντάζεται. Εντός τού σπηλαιώδους 

βράχου σώζονται ακόμη κόγχαι παλαιών ασκητηρίων. Εν έξ αυτών ητο άλλοτε 

τό καθολικόν τής μονής. Τούτο άρχικώς ήτο τό σημερινόν ιερόν, δπερ βρα- 

δύτερον ηύρύνθη λοξώς προς Δ κατά τήν κατεύθυνσιν τού βράχου καί απέ¬ 

κτησε κυρίως ναόν είς χαμηλοτέραν στάθμην, δν δ Γκ. θεωρεί «είδος τι 

νάρθηκος». Αί τοιχογραφίαι περιγράφονται μέ πολλήν έκζητησιν καί τά 

συμπεράσματα είναι αυθαίρετα, ούδαμού στηριζόμενα, παρά τήν άτελείωτον 

εικοτολογίαν τού σ., άγωνιζομένου ν’ άνεύρη πρότυπα, νά συνδυάση τάς 

ύπαρχούσας ενδείξεις προς τήν είκονογραφικήν παράδοσιν καί νά βασισθή 

επί δήθεν τεχνικής, διά νά χρονολογήση τό μνημείον. Τέλος καταλήγει 

(σ. 197) είς τό συμπέρασμα δτι ή μονή « ύπήρχεν οπωσδήποτε τουλάχιστον 

τον ΙΔ' αιώνα, τό καθολικόν δ’ αυτής άναμφισβητήτως είναι παλαιοχριστια¬ 

νικής εποχής καί δή τού <Γ αίώνος, ώς δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν εκ τού 
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τροπου της λαξεύσεως αυτού (!, τίνος;)... τούτων ούτως εχόντων δυνάμεθα 

να θεωρήσωμεν το εϊρημένον ναΰδριον ώς τό παλαιότερον χριστιανικόν μνη¬ 

μείο ν της Πελοπόννησου >>! Ώς προς τάς τοιχογραφίας & σ. Αποφαίνεται 

(σ. 203-204) ότι τρεις αγιογράφοι εις ισαρίθμους χρονικάς περιόδους εϊρ- 

γάσθησαν, ήτοι τα μέσα ΙΖ' αϊ. έξετελέσθησαν πάσαι α! τοιχογραφίαι πλήν 

της Πλατυτέρας εις τό καθολικόν, τριάκοντα έτη βραδύτερον έξετελέσθησαν 

αί τοιχογραφίαι των Ασκητηρίων και τού τέλους τού ΙΔ' αϊ. είναι έργον ή 

Πλατυτέρα. Εις την πραγματικότητα πρόκειται περί τοιχογραφιών τού Ι£" 

αϊώνος Ιπί κτίσματος συγχρόνου, καί δη περί έργων καλλίστης τέχνης της 

Κρητικής λεγομένης σχολής, κατά τόν Κόντογλου μάλιστα Θεοφάνους τού 

Κρητός. Ο σ. δεν γνωρίζει τό ολίγον χαμηλότερον τής μονής ήρειπωμένον 

εκκλησίδιον τού Ταξιάρχου Μιχαήλ, εις θέσιν Σωτήρα, ουδέ την ΰπό τού 

καθηγ. Α.^Ζακυθηνοΰ έκδοσιν ύπαρχούσης Αλλά δεινώς κακοποιηθείσης Ιπι- 

γραφής τού ΙΕ αϊώνος. Τούτο Ασφαλώς προϋπάρχον τής μονής χαρακτηρί¬ 

ζεται ώς πλησίον τού Άτσιχώλου — πολίσματος βυζαντινού — κείμενον. Τόν 

εν Λημητσάνη σωζόμενον κτητορικόν κώδικα τής μονής, καίτοι Αναφέρει, εξ 
αυτοψίας δέν γνωρίζει, ούτε τό λοιπόν Αρχεΐον τής μονής. Επίσης δεν έχει 

ο σ. ούδεμίαν οικειότητα προς τοπογραφικά προβλήματα τής περιοχής, 

παντα δε ταΰτα είναι χρησιμώτατα προκειμένου νά εϊσδύση τις βαθύτερον 

εις τα ^προβλήματα τής ιστορίας ενός χριστιανικού μνημείου. Είναι επιστη¬ 

μονικοί επικίνδυνον νά προσπαθή κανείς νά χρονολογήση έν μνημειον βασι¬ 

ζόμενος εϊς^ Ατομικός αϊσθητικάς παρατηρήσεις Ιπί τής τεχνικής τών τοιχο¬ 

γραφιών αύτοΰ, οϊαι π.χ. «εξ έπόψεως τέχνης ή παράστασις τών αγίων τού¬ 

των γυναικών (Αναστασίας, Άγάθης, Πελαγίας, σ. 199) δύναται νά θεω- 

ρηθή Αρκούντως επιτυχής. Εϊς αύτάς ήδυνήθη 6 καλλιτέχνης νά δώση ηύξη- 

μένην την δύναμιν τής^έκφράσεως τών προσώπων των καί αισθητόν πως νά 
καταστηση τον ρόλον τής Αποστολής των...». 

Δέν είναι δυνατόν νά έπιμείνωμεν Αναλύοντες τό βιβλίον έτι περαιτέρω, 

διοη εις ούδεμίαν σελίδα δυνάμεθα νά συμφωνήσωμεν μετ’αυτού. Ό καθηγ. 

Α. Ξυγγόπουλος θεωρεί μόνην σχεδόν θετικήν προσφοράν τού βιβλίου την 

λεπτομερή καταγραφήν τών σκηνών καί τών μορφών πού εϊκονίζονται εϊς 

εκάστην ^εκκλησίαν. Άλλ’ ούτε τούτο δυστυχώς δέν επιτυγχάνει ό σ. πού συν¬ 

θέσεις^ ονομάζει τάς μεμονωμένος μορφάς, διότι καί πάλιν περιπίπτει εϊς 

σοβαρά σφάλματα. Βλέπει π.χ. εϊς τόν ναόν τών Τριών Ιεραρχών (σ. 98) 

χάραγμα επιζού τοίχου εϊς τήν κόγχην, δπου ή Μετάληψις τών Αποστόλων, 

καί νομίζει ότι ό Ιησούς βαστάζει θυμιατήριον δηλωτικόν τού Αρχιερατικού 
αξιώματος! Καί τοιούτου είδους παρανοήσεις δέν σπανίζουν. 

Συμπέρασμα—Ένφ ό τίτλος τού μετά χεΐρας τόμου Αναφέρεται εϊς τά 

χριστιανικά μνημεία τής Στεμνίτσης, μεταβάλλεται εϊς τήν πραγματικότητα 

υπο τού σ. τό βιβλίον εϊς συστηματικήν διδασκαλίαν τής ιστορικής έξελίξεως 

τών διαφόρων εικονογραφικών τύπων. Αλλά τούτο παραμένει πρόθεσις 

μόνον, διότι δ σ. δέν έχει τόν Ανάλογον οπλισμόν διά τοιούτον σκοπόν. 

Δεύτερον. Πάντα τά μεταβυζαντινά εις τήν πραγματικότητα μνημεία 

τής Στεμνίτσης δ σ. ανάγει εϊς τούς αύτοκρατορικούς χρόνους Από τε αρχιτε¬ 

κτονικής καί είκονογραφικής Απόψεως. Τά συμπεράσματα του είναι αυθαί¬ 

ρετα καί εσφαλμένα, τόσον Από πλευράς ηλικίας τών μνημείων, οσον καί 

Από καλλιτεχνικής Αξίας. Ούτως ή Ιν προλόγφ διαφημιζόμενη πρόθεσίς του 

δέν καταξιώνεται. 
Τρίτον. Τά έκδιδόμενα Ακιδογραφήματα καί αί επιγραφαί, τά επ’ αυτών 

υπομνήματα καί τά διαφημιζόμενα ώς προσφερομενα νεα ιστορικά στοιχεία 

έχουν μυθιστορηματικόν χαρακτήρα. 

Τέταρτον. Ή μέθοδος τού σ. είναι Αντιεπιστημονική· χρήσις Αφορι- 

σμών, ύπερβολαί, παρανοήσεις, συγχύσεις, οικονομία τής ύλης, Αναφομοίωτα 

βοηθήματα έξ ών Αντλεί, αγουν εϊς κοινοτοπίας καί καθιστούν τό βιβλίον 

Αποτυχημένον. Έξ άλλου ή Αγνοια Ιστορικών, τοπογραφικών καί τοπικών 

ζητημάτων τής έξεταζομένης περιοχής Αφαιρεΐ από τον σ. την δυνατότητα 

νά έκφράση εγκύρους γνώμας καί δυσχεραίνει ετι μάλλον το αχαρι εργον 

πού ανέλαβε. 
ΤΑΣΟΣ ΑΘ. ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Ββηέ Ηβηνν, ΡΙιοΙιηβ, ΒίΜίοίΗβςηβ, ίοηιβ I («οοάίοβδ» 1-84), Ραήβ 
1959, σσ. υΐ+φφ. 191+σσ. 9 (ΒβΙΙββ ΙβίΙτβδ). 

Ύπό τόν ώς ανω τίτλον ενεφάνη Ισχάτως διά τού έν Παρισίοις εκδοτι¬ 

κού οικου « Πε5 Βοΐΐβδ Ι,οΙΙχεδ » ή έκδοσις μέρους τής Βιβλιοθήκης τού 

Φωτίου, ήτοι τού κειμένου τού περιέχοντος τούς κόίδικας από 1 - 84, μετά 

γαλλικής μεταφράσεως καί παρατηρήσεων ύπ’ αυτήν. Ή όλη εργασία Ιγένετο 

ύπό τού Κθηέ Ηοηι·γ, διδάκτ. τής Φιλοσοφίας καί τών Γραμμάτων, καθη- 

γητού τού εν ΟΙιατΙβΓοί Αΐΐιόηέε Κ.ογ&1. 

Ή παρούσα έκδοσις, Αφιερωμένη εϊς τόν Αΐβοτί: 8ενεΓγΗδ, καθηγητήν 

τού έν Πανεπιστημίου, είναι ή τρίτη κατά σειράν με επιστημονικός 

αξιώσεις, μετά τάς εκδόσεις τών ϋΗνίά Ηοεδείιεί (Αιι^αι^ 1601) καί 

ΒθΙ^θγ (ΒεΓίίη, 1824-1825). 

Έν τφ προλόγφ εξετάζονται περιληπτικώς βιογραφικά καί αλλα έπι τών 

έργων τού Φωτίου στοιχεία, προβλήματα τινα τής Βιβλιοθήκης καί έν συνε¬ 

χείς λεπτόμερέστερον τά τής χειρογράφου παραδόσεως, τών προηγουμένων 

εκδόσεων καί τής Ανά χεΐρας' τού κειμένου προηγείται βραχεία βιβλιογραφία. 
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Παντα μέν ταύτα είναι αναγκαία, διότι αποτελούν την κλείδα διά τήν 

μελετην τής Βιβλιοθήκης. Νομίζω δ5 δμως δτι ό συγγραφεύς ώφειλε νά εύρύνη 

το κεφαλαιον « ί,α ΒϊΒΙίοίΙιοηιΐθ » διά τής παροχής περισσοτέρων επ’ αυτής 

πληροφοριών, αντί να επιμεινη διά πολλών σελίδων εις την περιγραφήν των 

κωδίκων. Και Ινφ λ.χ. έν σ. XX άναφέρεται εις τούς τίτλους τής Βιβλιοθή¬ 

κης, φαίνεται δτι αγνοεί τον τίτλον Μυριόβιβλος. 

Έκ παραλλήλου, αντί νά παραπέμπη εις τό βιβλίον τού Ζίο^ΐςτ (σ. 

XXV, σημ. 4) διά τά θρησκευτικά έργα τού Φωτίου, έπρεπε νά όμιλήση 

και δΓ αυτά, όπως κάμνει και διά τά άλλα. Ή ιδέα μας περί ενός συγγρα- 

φέως, νομίζω, είναι μονομερής, όταν δεν γνωρίζωμεν ολας τάς πλευράς τού 
έργου του. 

Ό έκδ. λαμβάνων ύπ’ δψει και τον Μαρκιανόν κώδικα ύπ" άριθμ. 451 

(XII αΙώνος) εστηρίχθη, ώς εϊκός, επί πλουσιωτέρας καί ύγιεστέρας ή οί 

Ηοεεοΐΐθΐ καί ΒεΕ^οτ χειρογράφου παραδόσεως διά την άποκατάστασιν τού 

κειμένου. Αυτή έγένετο πράγματι μετ’ έπιμελείας, κατά κανόνα δέ δεν υπάρ¬ 

χουν ορθογραφικά η αλλα σφαλματα, εις τρόπον ώστε οίαδήποτε παρατήρη- 

σις νά είναι ασήμαντος. Τον Ηεητγ βαρύνει μόνον ή απροσεξία περί την 

στίξιν καί ϊδίςι ή άγνοια περί την χρήσιν τού κόμματος. Παραλείπω σχετικά 

παραδείγματα, διότι τό φαινόμενον τούτο παρατηρεΐται δι* δλου τού κειμέ¬ 

νου. Έξ άλλου ή κατ’ έρασμον προφορά τον οδηγεί εις την περιφρόνησιν 

των διαλυτικών σημείων π.χ. Γαίον 115 42 αντί Γαΐον, Τραϊανού 17α 12, 

81, 175 8 αντί Τραϊανού κλπ. ή εις τήν άνευ λόγου χρήσιν αυτών ως Γάϊος 

35& 35 αντί Γάιος κλπ. 

Έξ άλλου διορθωτέον τό εν 36α 18 στρεβλωϋείησαν 61 παΐδες. Έάν δ 

εκδ. ήθελε τό οΐ δοτικήν, θά επρεπε νά κάμη εγκλισιν τόνου- πρόκειται δμως 

σαφώς περί τού άρθρου- γραπτέον δθεν οΐ παΐδες. Όμοίως τό έν 365 18 

εν η ησαν ιππείς διορθωτέον εις ήσαν. Ό κατά δοτικήν εμπρόθετος αποκλείει 

τό εΐμι. Σημειωτέον δτι αυτός ο εκδ. ερμηνεύει δρθώς. 'Ωσαύτως διορθωτέα 
τά περιεργίας 335 43 εις περιέργειας, έκ τής 5α 12 εις έκτης, εψκγ 7α 15 

εις ,εψκγ, εοι 9α 6 εις έστι, φτινι 16α 40 εις φτινι, καν τοΐς άλλοις 355 32 

εις καν τοΐς άλλοις, όνόματι 46α 15 εις δνόματι, Ίαννονάριος 595 14 εις 
Ιανουάριος, νοβελίσσιμος 615 18 εις νωβελίοσιμος χλπ.Ι. 

Όμολογώ δτι ή μετάφρασις τού κειμένου, ήτις γίνεται διά πρώτην φο¬ 

ράν εις τήν γαλλικήν, αποτελεί αθλον διά τον Ηεητγ. Έν τούτοις θά ήδύ- 

νατο οΰτος νά άποφύγη ώρισμένας ακρότητας, παρά τήν δήλωσίν του (σ. 

XI,V) δτι ήτο υποχρεωμένος ενίοτε νά απομακρύνεται τού κειμένου. 

1 Έπ’ εύκαιρίς- διορθωτέα καί τά τυπογραφικά : νχάρχιον 6& 26 εις υπάρχων, 

αντφ 9δ 11 εις αντφ, κλέψαντας 18& 17 εις κλέψαντας, ατραρηγός 265 84 είς στρατηγός, 

είπαν 34& 18 είς ειπεΐν, ελλητιστί 46& 6 εις ελληνιστί χλπ. 

Βιβλιοκρισίαι 487 

Αΐ ΰπάρχουσαι υπό τήν μετάφρασιν Ιπεξηγηματικαί σημειώσεις είναι 

μέν άοισται, άλλα δεν λύεται δι5 αυτών μόνων τό πρόβλημα των νεωτερων 

γλωσσικών Ιδιορρυθμιών καί τών Ιωνικών τύπων τού κειμένου. Ό αναγι- 

νώσκων τάς λέξε,ς Καρταγίνν, 131} 40, 141. 25, ΐννεα 20α 9, μεταξεω, 315 1, 

Άρτοξέρξου 36α 7 Χ.3.. ενίοτε 46α 33, 626 38, Αψτέται 5Ά 15, περιεχον- 

σας 54α 26, Σπαρτιήτας 395 4 κλπ. έχει τήν έντύπωσιν δτι^ πρόκειται περί 

τυπογραφικών ή άλλων σφαλμάτων. Εύχής έργον θά ήτο, Ιάν ο εκδ προς 

5ποφηγήν της τοιαυτης συγχύοεως, προσέθετεν είς τό τέλος τών υπολοίπων 

τόμων πίνακα τών ίωνισμών καί τών άλλων ιδιοτυπιών του κείμενου. ^ 

Παρά τάς μικράς ταύτας ελλείψεις ή παρούσα εκδοσις είναι ασυγκριτως 

ανώτερα τών προηγουμένων, περιποιεΐ δέ τιμήν διά τον Κεηε Ηοπτγ. Ας 

Ιλπίσωμεν δ3 δτι διά τής φιλοπονίας αύτού θά έχωμεν συντόμως και τους δυο 

έξαγγελθέντας υπολοίπους τόμους τής Βιβλιοθήκης. ΛΙΒΑΔΑΡΑ2 

νίζαηϋδΚί ιζνοτΐ ζα ί8ίονί]'η ηανοάα ΙηροεΙαν ΐ] β. 

Τοτη I, οΚταάίΙί Ρ. Βαήέΐό, Μ. Καβονίδ, Β. Κνβίαό, Ε. Τοτηιδ. 
Ρθ8βΙ)ηα ίζάαη]α δτρβάβ ΑΚαά&τηιμ ΝαηΕα Ιζημρα 241, νίζαηΙοΜΙα 
ΙηβΙίΙηί 'κημβα 3, Ββοςταά 1955. Σελ. XXII καί 328. 

Τοηι II, οότάάίο Β. Ρβν$αηδί6. Ρθ8βΙ>ηα ίζάαη$α 8τρ8&β ΑΚαάβηημ 
Ναιιάα άημρα 323, νίζαηίοΙο&Μ ΙηδϋίηΙ ]αι]ίρα 7, Ββορταά 1959. 

Σελ. XII καί 98. 

Γ=Βνζαντιναι πηγαί διά την ΐοτορίαν των λαών τής Γιουγκοσλαβίας. Τόμος Α',έπε- 

ξεχασμένος ίπό Κ Βανΐέίό, Μ. Κανονιό, Β. ΚνβΜό, I. Τοηηό, Ειδικά^ εκόο- 

οεις τής Σέρβικης Ακαδημίας τών Επιστημών βιβλ. 241, Βνζαντινολογικον Ινάτι- 

τούτον βιβλ. 3, Βελιγράδιον 1955. Σελ. XXII και 328. 

Τόμος Β', έπεξειργασμένος ύπό Β> Ρεφηδΐό, ΕΙδικαι εκδόσεις της ηβικής Ακαδημίας 

τών Επιστημών βιβλ. 323, Βνζαντινολογικον Ίνστιτοντον βιβλ. 7, Βελιγράδιον 

1959. Σελ. XII και 98]. 

Τό Βυζαντινολογικόν Τνστιτούτον τής Σέρβικης "Ακαδημίας τών^ Επι¬ 

στημών, ΐδρυθέν τό 1948 καί διευθυνόμενον από τον έξοχον ερευνητήν τής 

βυζαντινής ιστορίας κ. Γεώργιον Όστρογκόρσκυ, έθεσεν ώς κύριον σκοπον 

τής επιστημονικής δράσεώς του τήν έρευναν τών σχέσεων μεταξύ τής μεσαιω¬ 

νικής ιστορίας τών λαών, οί όποιοι συμπεριλαμβάνονται σήμερον είς την Νο- 

τιοσλαβικήν Όμοσπονδίαν, καί τού Βυζαντίου. "Ιδιαιτέραν δέ σημασίαν δια 

τήν ιστορίαν τών νοτίων Σλάβων είς τον μεσαίωνα έχουν τά συγγράμματα 

τών βυζαντινών ιστορικών καί χρονογράφων, τά όποια περιέχουν ^πολυτίμους 

πληροφορίας άφορώσας τό παρελθόν τών Σλάβων τής Βαλκανικής χερσονη- 
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σου. Προ παντός δε δ,α την εϊς τά Βαλκάνια έγχατάστ,,σ.ν σλαβικών φυλών 

Χ“1 ^ γε„νν,|σ1ν ,Ιων *βαιών *α'ι «ν τής Σερβίας καί τής Κροατίας 
σιηριζομεθα χυρ.ως, χαϊ Ινίοτε άποχλε.στικώς, εϊς βυζαντινός αηγάς Δ.ά 

τούτον τον λογον «πεφάσισαν οί συνεργάται τού Βυζαντινολογιχοϋ "Ινστε- 

τουτου να υποβάλουν τά βυζαντινά κείμενα, τά σχέσιν εχοντα προς τήν Εστο- 

ριαν των νοτίων Σλάβων εις συστηματικήν μελέτην. Ό καρπός τής μελέτης 

ταυτης είναι τα παρουσιαζόμενα δημοσιεύματα, μέ τά όποια δίδεται εϊς τους 

μελετητας και Ιρευνητάς τής ιστορίας τών νοτίων Σλάβων έγχειρίδιον εϋχεί- 

ρεστον περιλαμβάνον μεταφράσεις τών εν λόγΦ κειμένων μέ λεπτομερή σχό¬ 

λια και εξαντλητικήν βιβλιογραφίαν. Τοιουτοτρόπως καθίσταται εί,χερής ή 

κατατόπισές εις ολα τά πολύπλοκα καί συζητούμενα προβλήματα τά σχετιζό- 

μενα με τας βυζαντινός πηγάς τής πρωίμου ιστορίας τών νοτίων Σλάβων καί 

της ερμηνείας των. Καί οί μή βυζαντινολόγοι δύνανται νυν τή βοήθεια τών 

παρόντων δημοσιευμάτων ανευ άπωλείας χρόνου νά πληροφορηθοϋν περί 

των αποτελεσμάτων τών εϊδ.κών μελετών διά πάντα τά προβλήματα τά άφο- 
ρωντα εις τους Σλάβους του νότου. 

Ο πρώτος τόμος περιέχει κατά χρονολογικήν σειράν κείμενα άπό τόν 
δ- μέχρι τα μέσα_τοϋ 10ον „!ώνος, δηλαδή τήν Ιποχήν τής πρό τής συγκρο- 

τησεως των εθνικών κρατών τής Κροατίας καί τής Σερβίας. Εις τήν παλαιάν 

ταυτην εποχην τα σλαβικα φύλα δέν εϊχον άκόμη διαρθρωθή εις διαφόρους 

λαούς και συνεπώς συμπεριλαμβάνουν», εϊς τόν πρώτον τόμον αί ειδήσεις 
περί Ολων των βαλκανικών Σλάβων, χωρίς νά περιορισθοΰν αΰται εις τάς 

φυλάς τας κατοικουσας εις τό Ιδαφος τής νΰν Νοτιοσλαβικής Όμοσπονδίας. 

Ιδιαιτέρως δυσχερής ήτο ή εργασία τών κ.κ. Βαπέίό καί Κτοίαί, τών 

οποίων ο μεν επεξειργάσθη μεταξύ άλλων τά Θαύματα τού αγίου Δημητρίου 

ο δε το Περί κτίσεως τής Μονεμβασίας Χρονικόν. Είς τήν χρονολόγησιν τών 

διάλογων του Ψευδοκαισαρίου καί τών άναφερθέντων χωρίων Ικ τών Θαυ¬ 

μάτων του αγίου Δημητρίου δίδει ό κ. Βμπέίί πορίσματα ιδίων μελετητών 

Η εϊς τον πρώτον τομον παρουσία χωρίων !κ τοϋ Βίου τού αγίου Κλήμεν- 

τος, συγγράμματος του λογίου αρχιεπισκόπου Αχριδών Θεοφυλάκτου. συγ- 

γραφεως του 11ου καί 12ου αϊώνος, εξηγείται έκ τοϋ γεγονότος 8τι τούτο 

παρέχει ειδήσεις άφορώσας είς τήν παλαιοτέραν περίοδον τής ιστορίας τών 

νοτίων Σλάβων. Θά ήδύνατό τις νά κάμη έλαχίστας μόνον προσθήχας καί 

συμπληρώματα εις τα κείμενα τοϋ παρόντος τόμου. Δι’ έκαστον τών άναφε- 

ρομενων συγγραφέων δίδονται «ί βασικοί πληροφορίαι εϊς εισαγωγικόν 

σημείωμα, το οποίον εκτός άπό βιογραφιχά δεδομένα περιέχει καί μίαν κρι- 

τικην εκτίμησιν τής εν λόγφ πηγής. Περαιτέρω άναφέρεται ή χρησιμοποιη- 

θεισα εκδοσις και η βασική βιβλιογραφία, "Επονται τά χωρία κατά τήν χρο¬ 

νολογίαν των σημε,θυμένων γεγονότων. Τά δνόματα, αί Ιδιαίτεροι έκφράσεις 

και τα δύσκολα προς μετάφρασιν σημεία παρέχονται καί είς τό ελληνικόν 
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πρωτότυπον. Αί μεταφράσεις ερμηνεύονται λεπτομερώς και άναφέρονται δλαι 

αί μέχρι τούδε εκφρασθεΐσαι γνώμαι μέ την σχετικήν βιβλιογραφίαν. Και 

εδώ είναι δυναταί ελάχιστοι μόνον προσθήκαι και συμπληρώσεις. 

Τά μέχρι τούδε λεχθέντα δεικνύουν Ιπαρκώς, πόσον μεγάλη είναι ή 

σημασία τού παρόντος τόμου. Δι’ αυτού δχι μόνον παρεσχέθη εν βοήθημα 

είς τούς μελετώντας τήν παλαιοτέραν ιστορίαν τών νοτίων Σλάβων, αλλά και 

ή πανεπιστημιακή διδασκαλία άπέκτησεν εν πολύτιμον εγχειρίδιον, τόσον διά 

τά μαθήματα ιστορίας, δσον καί διά τήν εισαγωγήν εις τήν βυζαντινήν ιστο¬ 

ρίαν καί φιλολογίαν. 
Τό ίδιον δύναται νά λεχθή καί περί τού δευτέρου τόμου τής παρούσης 

συλλογής, περιέχοντος τάς ειδήσεις τού Κωνσταντίνου τού Πορφυρογέννητου 

περί Κροατών, Σέρβων καί σλαβικών φυλών τής Πελοποννήσου. "Οσην σημα¬ 

σίαν έχει τό σύγγραμμα τού Τακίτου διά την προϊστορίαν τής Γερμανίας, 

τόση είναι καί ή σημασία τού «Προς τόν ίδιον υιόν Ρωμανόν» συγγράμ¬ 

ματος διά τήν παλαιοτάτην ιστορίαν τής Κροατίας καί τής Σερβίας. Πολλά 

καί πολύπλοκα είναι τά ζητήματα, τά όποια προέκυψαν εκ τής ερμηνείας των 

σχετικών χωρίων τού Κωνσταντίνου, καί δύσκολος η κατατοπισις εις την 

ογκώδη βιβλιογραφίαν. ΔΓ δλα ταύτα ήτο δυσχερής ή εργασία τού κ. Γοτ- 

]αηδίό, ό όποιος έπρεπε νά δώση πληροφορίας περί πάντως των λεχθέντων 

είς τάς άτελειώτους συζητήσεις επί τού θέματος τουτου, καί νά καταστηση 

δυνατήν ταχειαν καί ασφαλή κατατόπισιν τού αναγνώστου εις όλα τά συζη- 

τηθέντα προβλήματα. Τό δύσκολον τούτο καί άχάριστον έργον εξετέλεσεν ό 

επεξεργασθείς τόν τόμον τούτον κατά τρόπον λαμπρόν. Οί μελετηταί τής σερ- 

βικής καί κροατικής ιστορίας θά έχουν είς τό μέλλον ένα πολύτιμον εγχειρί- 

διον, τό οποίον θά τούς είσαγάγη ταχέως καί άκόπως εϊς τά περίπλοκα ζητή¬ 

ματα τής κριτικής καί τής ερμηνείας τών ειδήσεων τού Κωνσταντίνου τού 

Πορφυρογεννήτου. 

Τά κείμενα τού Κωνσταντίνου παρουσιάζονται ακριβώς κατά τό ίδιον 

σύστημα, τό όποιον έφηρμόσθη καί είς τόν πρώτον τόμον. Μετά τά χωρία 

εκ τού «Προς τόν ίδιον υιόν Ρωμανόν» συγγράμματος παρέχονται χωρία 

καί εκ τών λοιπών συγγραμμάτων τού αύτοκράτορος. Είναι αυτονόητον, ότι 

τοιούτον έργον αδύνατον νά μη εχη αβλεπτήματα και παραλείψεις. Ο κ. 

Ρει^ίΐπδιό άπέφυγεν όμως είς το βιβλιον του παν ο,τι θα ηδυνατο να μείωση 

τήν αξίαν τού εγχειριδίου τούτου. 

Οί δύο παρουσιασθέντες τόμοι έστεψαν δΓ επιτυχίας τάς πρώτας προσ¬ 

πάθειας τού Βυζαντινολογικού Ινστιτούτου νά καταρτίση μελετητάς, οίτινες 

θά δυνηθούν νά προωθήσουν τάς βυζαντινός σπουδάς είς τήν Γιουγκοσλα¬ 

βίαν. Οί συνεργάται είναι όλοι ανεξαιρέτως μαθηται τού κ. Οστρογκορσκυ, 

ό όποιος είναι ό δημιουργός τής νέας ακμής τών βυζαντινών σπουδών εις 

τό Βελιγράδιον. 
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Αξιόν δέ σημειώσεως είναι, οτι οϊ συνεργάται τού βασικού τοΰτου έργου 
έδειξαν δτι άριστα γνωρίζουν τά επιτεύγματα της Ιλληνικής επιστήμης τά 
σχετικά μέ τά εν λογφ προβλήματα. Ό άναγνο5στης πληροφορείται περί των 
απόψεων των Παπαρρηγοπουλου, Άμάντου, Βέη, Κυριακίδου, Ζακυθηνου 
και Χρυσανθοπούλου. Τοιουτοτρόπως έδημιουργήθησαν αί άπαραίτηται βάσεις 
δια μιαν στενωτεραν καί εποικοδομητικήν συνεργασίαν τής ελληνικής και 
γιουγκοσλαβικής επιστήμης επί ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος. 

Εις ένα όμως σημεΐον μάς απογοητεύει τό πολύτιμον τούτο δημοσίευμα 
τής Σέρβικης Ακαδημίας. Κατά τρόπον δυσάρεστον γίνεται αισθητή ή £λλει- 
ψις του ελληνικού πρωτοτύπου κειμένου. Εις τον πρόλογον του πρώτου τόμου 
εξηγεί ό κ. Οστρογκόρσκυ τήν άπόφασιν νά παραλειφθοΰν τά ελληνικά κεί¬ 

μενα των άναφερομένων χωρίων καί τήν δικαιολογεί μέ τό γεγονός οτι αί 
εκδόσεις των ^βυζαντινών ιστοριογράφων είναι ώς επί τό πλεΐστον πεπαλαιω¬ 

μένοι, καί ή άνατυπωσίς των δεν θά είχεν επιστημονικήν αξίαν, ενφ τό ίδιον 
τό βιβλίον θά καθίστατο άκριβώτερον. "Ομως καί ή καλύτερα ακόμη μετά¬ 

φρασης δεν δΰναται νά αντικαταστήση τό πρωτότυπον κείμενον, διότι απο¬ 

τελεί πάντοτε σχεδόν κατά τό μάλλον ή ήττον υποκειμενικήν ερμηνείαν του 
κειμένου. Τά κείμενα, έστω καί πεπαλαιωμένων εκδόσεων, είναι συνήθως 
δυσπρόσιτα. Ακόμη καί δ άναγνώστης, δ έχων εις τήν διάθεσίν του καλώς 
συμπεπληρωμένην βυζαντινολογικήν βιβλιοθήκην, δυσκολεύεται νά εύρίσκη 
τά σχετικά χωρία εις τούς τόμους των εκδόσεων τής Βόννης καί τού Μΐ£Π6 

κ.τ.λ. Εις εν θεμελιώδες έργον τής γιουγκοσλαβικής βυζαντινολογίας δεν 
επρεπε νά παραλειφθοΰν επ’ ούδενί λόγφ τά ελληνικά κείμενα τών μελετωμέ- 

νων χωρίων, διότι ούτω μειούται αϊσθητώς ή αξία τού πολυτίμου έργου. 

Τέλος, ας μου επιτραπή μία πρότασις. Θά ήτο καλόν αν έδημο- 

σιεΰοντο εις παράρτημα τού τελευταίου τόμου τής συλλογής ταύτης κατά τό 
ίδιον σύστημα τά χωρία, τά σχεσιν έχοντα προς τήν ιστορίαν τών νοτίων 
Σλάβων, εκ τών πηγών τών γεγραμμένων εις άνατολικάς γλώσσας, όπως τά 
συγγράμματα τού Ιωαννου τής Εφέσου, τού Μιχαήλ τού Σύρου, τού Τωάν- 

νου τού Νικίου, τού ’Αρμενίου γεωγράφου καί μερικών αραβικών πηγών. 

Τά κείμενα ταύτα είναι λίαν δυσπρόσιτα καί έχουν στενωτάτην σχεσιν προς 
την μελέτην τών βυζαντινών πηγών. 

Ελπιζομεν, οτι το θεμελιώδες τούτο εργον τού Βυζαντινολογικού Ινστι¬ 

τούτου συντόμως θά συνεχισθή διά τής εκδόσεως τών υπολοίπων τόμων καί 
δτι θά φθάση ούτως εις αίσιον τέλος. Ή επιτυχία τών πρώτων δύο τόμθ3ν 
δύναται νά ένθαρρΰνη καί επιταχύνη τήν εργασίαν. Μέ τά βιβλία ταύτα συμ¬ 

πληρώνει ή Σέρβικη Ακαδημία, κατά τρόπον απολύτως ικανοποιητικόν, πολύ 
αισθητόν κενόν εις την γιουγκοσλαβικήν επιστημονικήν βιβλιογραφίαν. 

ΚΑΟΟΒΙνΑΥ ΚΑΤίδΐΰ 

Όβηο ΙοΙιη ΟβαηαύορΙοδ, Εηιρβτον ΜίβΚαβΙ ΡαΙβοΙορηδ αηά ΙΚβ 
ΤΈύδί, 1258 - 1282. Α 8ίηάι/ ίη Βι/ζαηΙίη - Ιαίίη ΚβΙαίίοηδ. Ηαννατά 
ϋηίνβτήίιι Ρτβδ8, Οαηιύήάρβ, Μα§8., 1959, σο. XIV+434. 

Παρ’ οτι υπό πάντων τών μελετητών τής Βυζαντινής ιστορίας έξαίρεται 
η σπουδαιότης τής περιόδου τών Παλαιολόγων καί δή τών πρώτων μετά τήν 
παλινόρθωσιν τού 1261 δεκαετιών, δεν υπήρχε μέχρι τούδε μελέτη συστη¬ 

ματική καλύπτουσα δλας τάς εκδηλώσεις τού νεοπαγούς κράτους τού Μιχαήλ 

Παλαιολόγου. 
Ό σοφός ιστορικός τού Βυζαντίου Α. ν^ίΒεν παρετήρησεν οτι «εις 

τήν εποχήν τών Παλαιολόγων άνήκουν τά λιγώτερο Ιρευνημένα προβλήματα 
τής Βυζαντινής ιστορίας»1. Καί οσον άφορρ μέν εις τον Μιχαήλ VIII Πα- 

λαιολόγον καί τήν είκοσιπενταετή περίοδον τής βασιλείας του, υπάρχει η 
μελέτη τού Ο. ΟΗ&ρπιαπ, ΜίοΕοΙ Ραΐέοΐο&υο ΓΟδΙαιιταΙευΓ άε Γοπιρίτο 
^ζαπίίη (Παρίσι, 1926), ή όποία δμως Ικρίθη ώς « σύντομος καί επι¬ 

φανειακή »*. _ 
Τό κενόν τούτο έρχεται νά πληρώση ό καθηγητής τής Μεσαιωνικής και 

Βυζαντινής ιστορίας είς τό Πανεπιστήμιον τού ΙΠίποϊδ κ. Γιαννακόπουλος 
διά τού μετά χεΐρας βιβλίου του, τό δποΐον — ώς είμαι είς θέσιν να γνω¬ 
ρίζω — Εχναι καρπός δεκαετούς μελέτης καί έρεύνης εις τάς βιβλιοθηκας τής 

Ευρώπης καί τών Ηνωμένων Πολιτειών- 
Έν τή διαιρέσει τού βιβλίου του εις μέρη καί κεφάλαια ό συγγραφευς 

ακολουθεί τήν χρονολογικήν τάξιν, χωρίς όμως νά παραβλέπεται τελείως ή 
συστηματική δργάνωσις τής ύλης. Τό βιβλίον εν γένει διαιρείται εις τρία 
μέρη, έκαστον τών οποίων υποδιαιρείται εις κεφαλαία. 

Είς τό πρώτον μέρος (σ. 3-115), μετά σύντομον αναδρομήν είς τά 
γεγονότα τά άκολουθήσαντα τήν υπό τών Λατίνων κατάληψιν τής Κωνσταν¬ 

τινουπόλεως, εξετάζονται τά νεανικά έτη, ή διαμόρφωσις τής προσωπικότη- 

τος καί ή σταδιοδρομία τού Μιχαήλ Παλαιολογου μέχρι τού 1261. Εν τή 
εξετάσει τής περιόδου αυτής ό συγγραφεύς συγκεντράινει κυρίως τήν προσο¬ 

χήν του είς τρία σημεία: τήν διά τού πραξικοπήματος τού 1258 κατάληψιν 
τής αρχής υπό τού Μιχαήλ (κεφ. 2, σ. 33-46), τήν μάχην τής Πελαγο>νίας 
(1259) (κεφ. 3, σ. 47-74) καί τάς στρατιωτικός καί διπλωματικός ένερ- 

γείας τού Μιχαήλ, αϊτινες κατέληξαν εις τήν ανακατάληψιν τής Κωνσταντι¬ 

νουπόλεως (1260-1261) (κεφ. 4 και 5, σ. 75-115). 

1 Α. V & 5 ί 1 ί 6 ν, "Ιστορία τής Βυζαντ. Αυτοκρατορίας, ελληνική μετάφρασις 

Δ. Σαβράμη, Άθήναι 1954, σελ. 722. 

8 Α. ν&5ΪΠεν, ένθ’ άν. 
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- Τό Μββον μέρος ιοί βιβλίου (σ. 119-185), φερον ιόν τίτλον «Τά 
πρώτα ετη της ακοκατασταθείσης Βυζαντινής Αίτοκρατορίας =>, καλύπτει τήν 
μαρίαν των ετών 1261-1266, Εις τα τρία κεφάλαια τοϊ μέρους τούΐ 

τ υο?°ν1“1 ” ^" “1 π9°σπίί<ίε1αι προς όργάνωσιν τής πρω¬ 
ί ευουσης και του νέου κράτους (κεΦ. 6, σ. 119-137), τό δέ αί διπλοοματι- 

*° “7* »<* -5 8-«με,ς καί τούς ήνεμόνα, τής Δύοεως "ί 
ιδιαιτέρως προς τα αντανων.ζόμενα ναυτικά κράτη τής Γενοόης καί τής Βενε- 
τιας (κεφ. 7 καί 8, σ. 138 -185). 

Μεγαλυτέραν εκτασιν άλλα καί πλέον Ιξονυχιοτικήν διαπραγμάτευσή 
των γεγονότων επεφυλαζεν ο συννραφεύς εις τό τρίτον μέρος τού βιβλίου 
(ο. 189-371), το καλυπτον τα έτη 1266-1282. Κατά τήν δεκαπενταετή 

τήςΤεσΓ'■ 7 *“1 «^Οαπωτεχ#, δραστηριότης τών κρατών 

τού ΚαοΓΓ ΤΓ- Τϊ|ν Ιθλμ,10άν ^ πα™Μ°ν π90σύ)πικότητα 
ου Κάρολου ντ Ανζου καί τά φιλόδοξα σχέδ,ά του περί παλινορδώοεως 

— “'1 ™ν Ελληνικών 
αΓάπ^νω -λβτιοας υοτ, Βυζαντίου τήν περίοδον ταΰτη, χαρακτηρίζουν 
α. απεννωαμενα, προσπάθεια, τού Μιχαήλ νά περισώση τό νεοπαχές κράτος 

Γ'τά σνΜέδν -Τδν,μιοτιογίας Ινός συνασπισμού δυνάμεων άντ,τιθέμενων 

πΐ τϋ Ζ01 ° -' '* 8ΐά '*5 ένώ<’ε“’5 **» Εκκλησιών καί συνε¬ 
πώς της εξασφαλίσεις της συμπαθείας τού πάπα, τού μόνου δυναμένου νά 
ανακοψη τήν έπ,θετικήν όρμήν τού Καρόλου. ονναμενου να 

τοίτούΕ,ΙέηΐΦ * ^νγραφεύς, εις τά δύο πρώτα κεφάλαια τού 
νριτου μεοους («φ. 9 κα, 10, σ. 189 - 257) έξετάζει τήν διπλωματικήν καί 
στρατιωτών δ.ειαδυσιν τού Καρόλου εις τά Βαλκάνια καί τήν πρός άντιμε- 

ωπιοιν^ ταυτης δραστηριότητα τού Μιχαήλ δπως άφ’ Ινός μέν Ιπιτόχη τήν 

δοβίκο7ΐχυτο“-νΙ·7 '0ϋ ·άπα " Ι0ί βασΐλέω; ** Γολλί“? Λου- 

Ακολουθουν δυο άπο τα πλέον ενδιαφέροντα κεφάλαια τού βιβλίου 

Λυών καί™ 2' α,258\3?4) ^οο&ντα εϊς τήν εκκλησιαστικήν Ινωσιν τής 
Λυών καί τα γεγονότα τά επακολουθήσαντα ταύτην ( 1274- 1277) Πέραν 

Ζ !ΐΓοίΓω; ,Μν ΙΤ δΐεπβα'Λσαν έν Λυών ό συννραφεύς εύρίσκει 
κατά τΰς συ ™ Ύ™ °Ινεποι0’ιώί »°*δε μελετηθέντα : τήν 

της σύμφωνηθεισης ενωσεως όμόθυμον άντίδρασιν τού λαού· καί τήν 

λεΐ™ τ0δ'° πηγά? &ς “βοσιεθή ή .Επιστολή στα- 

όμολονητίκή " πΓαδ'Γν ΊΤ"- “7 ΠαλαιόΙόγον, 

XV αί., ,. ώθ, 4798 βτΤκ ΧυΓοΓνο^κ" ί'^’ 382»' ?Μν „Μ, 6712, β008 
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σύντονον προσπάθειαν του Μιχαήλ και τού πάπα Ίννοκεντίου V δπως κατα¬ 

παυσουν αί έχθροπραξίαι μεταξύ τών χριστιανών ηγεμόνων και άναληφθή 

κοινή Έλληνο - Λατινική σταυροφορία κατά τών Τούρκων τής Μ. Ασίας. 

Κατόπιν τούτου, λέγει δ συγγραφεύς (σ. 290), πρέπει νά άναθεωρήσωμεν 

τήν επικρατούσαν γνώμην, καθ9 ήν δ Μιχαήλ παρημέλησε τα ανατολικά 

σύνορα τού κράτους. 
Επανερχόμενος εις τον Κάρολον ντ9 9Ανζού δ συγγραφεύς εξετάζει, εις 

τά δύο τελευταία κεφάλαια (13 και 14, σ. 305-367) τήν τελευταίαν φάσιν 

τής προσπάθειας τού φιλοδόξου ήγεμόνος όπως πραγματοποίηση τά μεγάλε· 

πήβολα σχέδιά του, τά όποια όμως Ιν τελεί οίκτρώς άπέτυχον έξ αιτίας τής 

απροσδόκητου έξεγέρσεως τών Σικελών, τής γνωστής υπο τό ονομα Σικελικός 

Εσπερινός (1282). ’Αξία σημεΐώσεως είναι ή προσπάθεια τού συγγραφέως, 

προσάγοντος άγνωστα ή ολίγον μελετηθεντα κείμενα, όπως διαφώτιση και 

εξάρη τον ρόλον τού Μιχαήλ εις τήν όργάνωσιν τής κατά τού Καρόλου έπα- 

ναστάσεως τών Σικελών, θέμα ελάχιστα ήρευνημενον μέχρι τούδε. 

Έν τελεί ακολουθεί σύντομος επίλογος (σ. 368-371), οπού δ συγγρα- 

φεύς διαλαμβάνει περί τών τελευταίων ημερών και τού θανάτου τού Μι¬ 

χαήλ (1282). 

Έν τφ επομένψ παραρτήματι παρέχονται πλείονα στοιχεία προς στηρι- 

ξιν τής άπόψεως τού συγγραφέως, καθ’ ήν ό Μιχαήλ, ήδη προ τού Σικελικού 

Εσπερινού, είχε κλείσει μυστικήν συμμαχίαν μετά τού βασιλέως τής Άρα- 

γώνος Πέτρου (σ. 375 - 377), έν συνεχεία δέ δημοσιεύονται εξ δοκουμέντα 

εκ τών Βενετικών 9Αρχείων, έξ ών τά μέν δύο πρώτα διαφωτίζουν τάς μεταξύ 

Ελλήνων καί Λατίνων σχέσεις κατά τήν υπό συζήτησιν περίοδον, τά επό¬ 

μενα τρία άναφέρονται εις τάς έν Κρήτη μεταξύ Ελλήνων, Βενετών και 

Εβραίων σχέσεις, τό δέ τελευταΐον άποτελείται έκ τριών ελληνικών επιγραμ¬ 

μάτων, άποδιδομένων εις τον Δημήτριον Τρίκλινων καί αφιερωμένων «εις 

τον θάνατον τού βασιλέως κύρ Μιχαήλ τού Παλαιολογου ». 

Έπεται Βιβλιογραφία τών πηγών, ελληνικών καί λατινικών (σ. 387 - 

397), μετά συντόμων σημειώσεων περί τής αξιοπιστίας και τής σημαντικο- 

τητος εκάστης, ώς καί τών νεωτέρων εργασιών (ύπερτετρακοσίων!) άναφε- 

ρομένων εις τήν υπό έξέτασιν περίοδον (σ. 397-417). 

Τό βιβλίον κλείει δι9 ενός Γλωσσάριου τών Βυζαντινών τίτλων (σ. 419 - 

420) καί Πίνακος ονομάτων καί πραγμάτων (σ. 421-434). 

Χάρται, φωτογραφίαι καί δύο μικρογραφίαι τού Μιχαήλ Παλαιολογου 1 

έν ταΐς βιβλιοθήκαις τού Άγ. "Ορους ελληνικών κωδίκων, τόμ. II, Κανταβριγία, 

1900, σελ. 114, 199, 184, 326, 329, 384 και 424 άντιστοίχως. 
1 Εικόνας τοΰ Μιχαήλ VIII Παλαιολογου εις ελληνικούς καί λατινικούς κώδι¬ 

κας έπεσήμανεν ό Σ. Λάμπρος. Βλ. Νέος 'Ελληνομνημων, VII (1910), σελ. 405 

καί 431, 
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χοσμού. ιό βιβλίον, τού οποίον ή Ιχιν'πο,,πς καί 8ν γόνε, ή Ιμφάν,σ,ς είνα, 

ίί,νό„Γ^ί“'-ν0νΙες.ΐήΙ-’Ι“ΙΜ;π,|σΙΤ Ι0Ϊ 0ΐ3λίθυ Ι0* “■ Γιανναχοποΰλον, θά 
υχομεθα όπως ευβεθη συγγράφει,; δόκ,μος νά άναλάβη ,ήν μελέτην καί τής 
εσωτερικής ζωής του Βυζαντίου κατά τήν περίοδον αί,τήν, καθ’ ήν δ ιστορώ 

κος του Ελληνισμού συναντά τά πρώτα σκ,ρτήματα τής άναζωπυρουμένης 

εις τήν ψυχήν του λαόν εθν1κής συνειδήσεως, ενφ παραλλήλως αναφαίνονται 

! πρώιμα δείγματα της επακολουθησάσης Παλαιολογείου άναγεννήσεως καί 
της στροφής προς τήν κλασσικήν Ελλάδα. 

X. Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ 

/οεβρ/ι ΟίΙΙ, 8.Ι., ΤΙιβ βοηηάΐ οί ΓΙοηηοβ, ΟαηΜάαβ, ΑΙ ΙΗβ ϋηί- 
νΆηύν Ρη$ε, 1959, οεΐ. ΧνΐΙΙ+453. 

, Ή πΕβ1.,ί! Ανόδου τής Φλωρεντίας βιβλ,ογραφία είναι πλούσια καί 
εις μονογραφίας επί θεμάτων σχετιζομένων πρός τήν σύνοδον τούτην καί εϊς 

μελετάς συνθετικά; γραφείσας ίηό παλαιοτέρων Ρωμαιοκαθολικών καί Όρθο- 

δύςων^ συγγραφέων. Μετά δμως τήν κριτικήν έπανέκδοσιν τών σχετικών προς 

την σύνοδον ταυτην πηγών καί ,ήν δημοσίευα» πληθύος άγνωστων μέχρι 

ρ7οΐΓΓν ^ ίπύ “! °· *<*“■« ^ Τπν σειράν ΟοποίΗα» 
ν'"-; °0ΜΙη6πΐ3 61 δοπρίοτβδ) κατέστη αισθητή ή άνάγκη συγ- 

τής ΙΤωρεντίΙΓ' ‘η’VΖ0ΟVισμ*ΪΟ,, έργου περί τής Συνόδου 

- Την άν,άγκ1"' Ι“*Ί,ν νά καλύψρ δ πατήρ }. ΟΠΙ δ,ά τού μετά 
χειρας βιβλίου^του. Πράγματι ουτος, ώς συνεργάτης τού Ο. Ηοίπιαηη καί 

ως απο μακρου ασχολούμενος μέ πρόσωπα, προβλήματα καί κείμενα σχετικά 

προς την σύνοδον της Φλωρεντίας, είχεν δλην τήν άπαιτουμένην προπαρα- 
σκευήν δια να αναλαβη τοιοΰτον εργον. 

Τό βιβλίον διαιρείται εις δέκα κεφάλαια, τών όποιων προτάσσεται Εϊσα- 
Υωγη και επιτάσσονται επίλογος, παράρτημα και πίνακες. 

, Ε’1? '?ν ,Είσ“Υ“γί|* 6 μμγγραφευς αναλύει Ιν συντομία ,ό περιεχόμενον 
και συζητει τήν αξιοπιστίαν τών τριών κυρίων πηγών τής ιστορίας τής συνό- 

ου, ήτοι τα ( ανεπίσημα) έλληνικά καί λατινικά πρακτικά (Αοία Οτειεοα Αοία 

Εαίιπα) και τήν ιστορίαν τού Συροπούλου. Αί δύο πρώτοι πηγαί, διασώ- 

ζουσαι τους λογους κα, τάς δογματικά; συζητήσεις τής συνόδου, έχουν κυρίως 

θεολογικην σημασίαν. Ιστορικά; πληροφορίας παρέχουν μόνον 8ν μέρος τών 

ε. ηνικων πρακτικών, τό άποδιδόμενον ε’ις τόν Δωρόθεον Μυτιλήνης, καί τ6 

βιβλιον του Συροπουλου. Τήν ιστορικήν αξίαν, τόν σκοπόν καί τήν αξιοπι¬ 
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στίαν του τελευταίου τούτου εξετάζει διεξοδικώτερον ό συγγραφεύς διά νά 

καταλήξΏ εΐς τά ακόλουθα συμπεράσματα: « Όλόκληρον σχεδόν τό εργον τού 

Συροπούλου αφορφ εϊς τάς μεταξύ τών Ελλήνων (ενωτικών και Ανθενωτι¬ 

κών) σχέσεις. Είναι μία εϊκών τών δσων συνέβαινον εις τα παρασκήνια τής 

ελληνικής αντιπροσωπείας» (σ. XI). «Είναι μία απολογία τών^ Ελλήνων 

εκείνων οί όποιοι υπέγραψαν τόν Φλωρεντινόν δρον έν ’Ιταλίςι, ά?ιλ’ άνεκά- 

λεσαν τάς ύπογραφάς των έν Κωνσταντινουπόλει. 'Ο Συρόπουλος ητο εις Ιξ 

αυτών » (σ. XII). « Έχ τούτου δμως δεν επεται άναγκαίως δτι όλα ή μερικά 

έκ τών περιστατικών τά οποία διηγείται είναι φανταστικά. Πιθανώτατα ολα 

βασίζονται επί γεγονότων... αλλά {ό Συρόπουλος) είδε τά γεγονότα ταύτα 

από μίαν τελείως υποκειμενικήν σκοπιάν» (σ. XIII). 

Μετά ταύτα ό συγγραφευς εισέρχεται εις τό κύριον θέμα τού βιβλίου. 

Ακολουθών τό σχέδιον τής 'Ιστορίας τού Συροπούλου, μετά έν σύντομον 

εϊσαγωνικόν κεφάλαιον (σ. 1-15), Ιξετάζει τάς μεταξύ τού πάπα Μαρτίνου 

V καί τών Ελλήνων προπαρασκευαστικός συνεννοήσεις (1414-1431 ) πρός 

σύγκλησιν Οικουμενικής Συνόδου μελλούσης νά άρη τό μεταξύ τών δύο 

Εκκλησιών σχίσμα (σ. 16-45). Αϊ σχέσεις τής Βυζαντινής διπλωματίας 

μετά τού νέου πάπα Εύγενίου IV, αί όποίαι εξετάζονται είς τό Ιπόμενον 

κεφάλαιον ( σ. 46-84), εμφανίζονται περισσότερον περίπλοκοι λόγψ τής κατά 

τό τέλος τής περιόδου ταύτης (1431 -1437 ) άναφυείσης διαστάσεως μεταξύ 

πάπα καί τής έν Βασιλείφ Συνόδου καί τού ανταγωνισμού των^πρός προσέλ- 

κυσιν τών Ελλήνων. Τό κύριον θέμα τών διαπραγματεύσεων ήτο ό καθορι¬ 

σμός τού τόπου είς τόν όποιον θά συνήρχετο η Σύνοδος. 

Ή τάξις τών εξ επομένων κεφαλαίων ακολουθεί τήν σειράν κατά τήν 

οποίαν συνεζητήθησαν έν τή Συνόδορ τά διάφορα δογματικά θέματα. Ουτω 

τό τέταρτον κεφάλαιον Ιπιγράφεται « Οί "Ελληνες φθάνουν καί συζητούν έπΐ 

τού καθαρτηρίου πυρός » (σ. 85-130), τό πέμπτον «Ή προσθήκη είς τό 

σύμβολον τής πίστεως» (σ. 131-179), τό έκτον «Φλωρεντία καί αί δογμα¬ 

τικά! συζητήσεις» (σ. 180-226), τό έβδομον «"Ενωσις. Ή έκπόρευσις τού 

*Αγ. Πνεύματος» (σ. 227-269), τό δγδοον «"Ενωσις. Ή προσθήκη, τό 

καθαρτήριον πύρ, ή Ευχαριστία, τό Πρωτεΐον » (σ· 270-304) καί τό ένα¬ 

τον, άφορών κυρίως εΐς τάς άλλας ανατολικός εκκλησίας (3Αρμενικήν, Κοπτι- 

κήν, Αίθιοπικήν κλπ.), «Ή Σύνοδος συνεχίζεται καί τελειώνει εν Ρώμη» 

(σ. 305 - 348 ). Τό μεγαλύτερον μέρος τών κεφαλαίων τούτων καλύπτουν, ως 

είναι φυσικόν, αί δογματικά! συζητήσεις. Ό συγγραφεύς συχνά παρενθέτει, έν 

μεταφράσει, μεγάλας περικοπάς τών εκφωνηθέντων λόγων καί τών διεξαχθει- 

σών συζητήσεων ή δίδει εύρείας περιλήψεις τούτων. Παραλλήλως δεν παρα¬ 

λείπει νά παρακολουθήσω τάς ανεπισήμους συνεννοήσεις, τάς παρασκηνιακας 

ένεργείας, τάς άτομικάς αντιδράσεις καί τάς ζυμώσεις μεταξύ τών μελών τών 

δύο αντιπροσωπειών. 
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Ενδιαφέρουσα είναι ή προσπάθεια τού συγγραφέας νά ερμήνευσα τήν 
γενεσιν της βνωτιχης λατινοφίλου μερίδας εϊς τούς κόλπους της Ιλληνικής Αντι¬ 

προσωπείας. Εις την μερίδα ταυτην ανήκον, κατά τον συγγραφέα, οί εύρείας 

αντιληψεως καί φιλοσοφικώς κατηρτισμένοι ϊεράρχαι, της περιωπής τού Βησ¬ 

σαρίωνος, Ισιδώρου Κίεβου κ.ά., οί δυνάμενοι, ώς Ικ τούτου, νά παρακο¬ 

λουθήσουν την φιλοσοφικήν καί θεολογικήν επιχειρηματολογίαν των Λατίνων, 

"ερι, της όρθότητος της οποίας επείσθησαν τελικώς. Διότι τούτο ήτο τό κύριον 
εμποδιον εϊς την συνεννόηση μεταξύ δυτικών καί ορθοδόξων: ενφ ή λατι¬ 

νική θεολογία ειχεν έξελιχθή καί συστηματοποιηθή επί των Αρχών τής αρι- 

στοτελικής φιλοσοφίας (Σχολαστικισμός), ή ορθόδοξος εθεώρει ώς αϊρεσιν 

οιανδηποτε παρέκκλισιν Από τάς βάσεις τάς οποίας έθεσαν οί μεγάλοι πατέ¬ 
ρες τού τετάρτου καί πέμπτου αϊώνος. 

, Εϊζ τό_ *«Λευ»αΐον κεφάλαιον < σ. 349-388), §ν Ικ τών πλέον Ινδιαφε- 

ροντων τού βιβλίου, δ συγγραφεύς Ανασκοπεΐ τάς Από τού 1440 μέχρι τής 

Αλώσεως καταβληθείσας προσπάθειας προς επιβολήν τής Ένώσεως !ν τή 
Ανατολή καί τήν κατ’ αυτών αντίδραση τών Ανθενωτικών. 

•Ο ’^πίλογος ό όποιος ακολουθεί είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρων διά τόν 
"Ελληνα αναγνώστην, διά τούτο κρίνομεν σκόπιμον νά δώσωμεν εύρυτέραν 

περίληψη αυτού. Τρία είναι τά θέματα επί τών οποίων εκθέτει τάς Απόψεις 

του δ συγγραφέας: Διατί Απέτυχεν ή Ένωσις τής Φλωρεντίας; Είναι βάσι- 

μος ή ύπό^ τών Ελλήνων διατυπωθεϊσα κατηγορία δτι ή ύπογραφή τού 

Ορου εκ μέρους τών ορθοδόξων εγένετο κατόπιν εξαναγκασμού; Ποία ήτο 

ή δΰναμις τών ενωτικών καί Ανθενωτικών κατά τήν από τού 1440 μέχρι τής 

Αλωσεως περίοδον; Ό συγγραφεύς απαντά πρώτον εις τό τελευταιον ερώ¬ 

τημα. Βασιζόμενος είς^Αναφοράν τού Ισιδώρου Κιέβου, γραφεΐσαν τό 1448 

ή 1451, συμπεραίνει δτι ή πλειονότης εν Κωνσταντινουπόλει, μάλιστα αί 

ανωτεραι κοινωνικαϊ τάξεις, καθώς καί κάτοικοι τών υπό Λατινικήν κυριαρ¬ 
χίαν νήσων, απεδέχοντο τήν Ένωσιν. 

, 0σον “φορ® τοίι5 λόγους τής αποτυχίας της Ένώσεως, ό συγγραφεύς 
νομίζει οτι είναι οί ακόλουθοι : 1) Ό Ανθενωτικός αγών τόν όποιον διεξή- 

γαγον «Ατιμωρητί» δ Μάρκος Εφέσου καί ό Σχολάριος. 2) Ή έ’λλειψις κα- 

ταλληλου ενωτικης προπαγάνδας. 3) Ή καβυστέρησις Αποστολής στρατιωτι- 

κης βοήθειας προς τήν Κωνσταντινούπολη- εκ μέρους τού πάπα. 4) *Η αμέ- 

λεία τών Λατίνων όπως δ,’ Αμοιβών κλπ. κρατήσουν τόν Σχολάριον είς ιό 

φιλενωτικον στρατόπεδον. 5) Ή επιμονή τού πάπα δπως διατηρήση Λατί¬ 

νος επισκόπους εϊς περιοχάς δπου έπλεόναζε τό ελληνικόν στοιχεΐον καί 6) 

Η απροθυμία τού Ιωάννου VIII δπως έπιβάλη τήν "Ενωση. 

Επι του ζητήματος, τέλος, εάν ή υπογραφή τών ορθοδόξων αντιπροσώ¬ 

πων απεσπάσθη διά τής βίας, δ συγγραφεύς παρατηρε> δτι « δεν ύπήρξεν 

ούτε μία περίπτωσις, ούτε ο Συρόπουλος Αναφέρει τοιούτόν τι, κατά τήν 
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όποιαν ό αύτοκράτωρ επέβαλε τήν θέλησίν του εις ζητήματα δογματικά» (σ. 

405). 5Αληθές είναι μόνον δη ή καταβολή τών σιτηρεσίων εϊς τούς "Ελλη¬ 

νας δεν εγίνετο κανονικώς. Τούτο συνέβη διότι, κατα τήν διάρκειαν τής Σύνο¬ 

δον, πολεμικά γεγονότα έφερον τόν πάπαν εϊς μεγάλην οικονομικήν στενοχώ¬ 

ριαν. «Τό δτι δμως ό Πάπας... σκοπίμως περιήγε τούς Ελληνας εν Ιταλία 

εϊς κατάσταση λιμού είναι Αναληθές» (σ. 408). Συμπέρασμα: οί "Ελληνες 

κληρικοί, ελεγχόμενοι υπό τού ποιμνίου των δι’ δσα συνωμολόγησαν εν Φλω- 

ρεντίφ, έπλασαν τάς κατηγορίας ταύτας, τάς οποίας τελικώς έπίστευσαν καί οι 

ίδιοι, διά νά περισώσουν τόν αύτοσεβασμόν των, καί εξιλεωθούν ενώπιον 

τού εαυτού των. 
•Εν τφ Παραρτήματι (σ. 412-415) δημοσιεύεται τό λατινικόν κείμε¬ 

νον τού πρακτικού τής Ένώσεως, έπεται δέ βιβλιογραφία (σ. 416-432) τών 

πηγών καί τών επί τού θέματος εργασιών, τών οποίων δμως μικράν σχετι- 

κώς χρήσιν ποιείται ό συγγραφείς, εν τελεί δέ επιτάσσεται πίναξ ονομάτων 

καί πραγμάτων (σ. 433-453). 

Τό βιβλίον τού πατρός ]. ΟίΠ είναι γραμμένον μέ βαθεΤαν γνώση τού 

θέματος καί αποτελεί Αναμφισβητήτως τό πληρέστερον συνθετικόν έργον περί 

τής Συνόδου τής Φλωρεντίας. Έπί τού κυρίου μέρους τού βιβλίου δλίγας 

μόνον καί δευτερευούσης ίσως σημασίας παρατηρήσεις έχομεν νά επκρέρωμεν : 

1) Έν σχέσει προς τήν αντικειμενικότητα καί αξιοπιστίαν τών ελληνι¬ 

κών περί τής συνόδου πηγών παρατηρούμεν δτι, εφ’ δσον ό μέν Συρόπουλος 

εκφράζει τάς απόψεις τών ανθενωτικών, δ δέ Δωρόθεος Μυτιλήνης (;) τάς 

τών ενωτικών, επιβάλλεται δπως ή κριτική αύστηρότης τού ιστορικού μή 

Ιξαντλήται μόνον επί τού πρώτου. "Ωστε δεν συμφωνούμεν μέ τήν γνώμην 

τού συγγραφέας, καθ’ ήν «εάν πρέπει νά εκφράσωμεν δυσπιστίαν προς μίαν 

εκ τών δυο πηγών... αύτη πρέπει νά είναι ή ιστορία τού Συροπούλου» 

(σ. XII). 
2) Έν σελίδι 74 δ συγγραφεύς Αποκαλεί τόν πατριάρχην Ιωσήφ Β' 

« Βούλγαρον». Ό χαρακτηρισμός είναι άστοχος. Ό Ιωσήφ ήτο ίσως κατά 

τό ήμισυ μόνον βουλγαρικής καταγωγής. 
3) Έν σελίδι 368 σημειούται δτι δ Ιωάννης Άργυρόπουλος Ιδίδασκεν 

εν Κωνσταντινουπόλει « ΐπ Ιΐιο Ζεηο ραΐ&οβ ». Πρόκειται περί τού ξενώνος 

τού λεγομένου τού Κράλη (πρέπει επομένως νά γραφή Χεηοη), ο οποίος 

δεν ήτο βεβαίως ανάκτορον αλλά νοσοκομείον (βλ. Σπ. Λάμπρου, Αργυρο· 

πούλεια, Άθήναι 1910, σελ. κγ'-κδ ). 

4) Εϊς τό κύριον μέρος τού βιβλίου του δ συγγραφεύς αποφεύγει επι- 

μελώς νά εκφράση κρίσεις έπί προσώπων ή γεγονότων. Εϊς τινας σελίδας 

δμως δ προσεκτικός αναγνώστης αντιλαμβάνεται την λανθανουσαν αντιπά¬ 

θειαν τού συγγραφέας πρός τούς Ανθενωτικούς καί δή προς τόν Μάρκον Έφέ- 

ΒΠΒΤΗΡίε ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΠΟΥΔΩΝ Έτοζ Κ9' 32 



498 X. Γ. Πατρινέλη Βιβλιοκρισίσι 499 

σου (βλ. π.χ. σελ. Β56 οπού ή κατά των λατινοφίλων πολεμική του Μάρκου 
χαρακτηρίζεται « υβριστική » καί « γελοία » !). 

Ουσιαστικωτερας παρατηρήσεις καί αντιρρήσεις έχομεν νά έκφράσωμεν 
επι των εκτιθεμένων εν τφ Επιλογή) απόψεων του συγγραφέως. 

1) Ουτος, στηριζόμενος μονομερώς επί αναφοράς του Ισιδώρου Κίεβου, 

συμπεραίνει οτι η πλειονότης του πληθυσμοί) τής Κωνσταντινουπόλεως καί 

των νήσων ήτο υπέρ τής Ενώσεως. Περιφρονεΐ τάς περί του αντιθέτου μαρτυ¬ 

ρίας του Σχολαρίου, Μάρκου καί Ίωάννου Ευγενικοί), διότι τάς θεωρεί απλήν 

προπαγάνδαν. «Ουτοι, λέγει, δεν Ισκόπευον νά αποθαρρύνουν τούς οπαδούς 

των, λέγοντες οτι ανήκουν εΐς τήν μειονότητα ». Αλλά τό επιχείρημα τούτο 

άντιστρεφόμενον δύναται νά ϊσχυση καί περί τής μαρτυρίας τού Ισιδώρου. 

2) Ο συλλογισμός (σελ. 394) οτι οί κάτοικοι των νήσων Κύπρου, 

Ρόδου, Κρήτης, Εύβοιας κλπ. ήσαν ασφαλώς υπέρ τής Ένώσεως, διότι οί 

κατεχοντες τάς νήσους ταύτας Λατίνοι ειχον δημιουργήσει εύνοϊκάς προς 

τούτο συνθήκας, δεν εύσταθεΐ. 'Ως προς τήν Κρήτην εϊδικώτερον άπορούμεν 

πώς ό συγγραφεύς κατέληξεν εΐς τό συμπέρασμα τούτο, εφ’ δσον γνωρίζει 

τήν εργασίαν τού καθηγητοΰ Τωμαδάκη περί τής προς τήν Ένωσιν τής Φλω¬ 

ρεντίας άντιθέσεως τών Κρητών. 

ο) Ίό ότι εΐς τήν Πελοπόννησον ύπήρχον εξ ενωτικοί επίσκοποι (σελ. 

393) ουδόλως άποδεικνύει ότι 6 πληθυσμός είχε δεχθή τήν Ένωσιν. Οί ενω¬ 

τικό! πατριάρχαι ηδυναντο να επιβάλ?ωυν επισκόπους τής άρεσκείας των. 

4) "Οσον αφορά εΐς τήν γνώμην τού συγγραφέως (σελ. 396) ότι ό 

Μάρκος Εφέσου και οι λοιποί ήγέται τών ανθενωτικών έπρεπε νά υποχρεω¬ 

θούν εΐς υποταγήν εΐς τάς αποφάσεις τής Συνόδου τής Φλωρεντίας, έφ9 όσον 

αύτη εθεωρεΐτο Οικουμενική, παρατηρούμεν ότι ή οίκουμενικότης τής συνό¬ 

δου εξελιπεν αφ ης στιγμής οί πλεΐστοι τών ύπογραψάντων τάς αποφάσεις 

της άνεκάλεσαν τάς ύπογραφάς των. Έπισήμως έξ άλλου μόνον ολίγους μήνας 
προ τής Αλωσεως εκηρύχθη έν Κωνσταντινουπόλει ή Ένωσις. 

5) Δεν είναι ακριβές τό υπό τού συγγραφέως λεγόμενον (σελ. 397) ότι 

ό Γεμιστός ύπεστήριξε τάς λατινικάς απόψεις. Είναι γνωστόν ότι, διά νά 

μεταχειρισθώμεν μόνον τήν μαρτυρίαν τού Σχολαρίου, ο Γεμιστός «τφ φλυα- 

ρήματι έκείνψ τφ λατινικφ άντέστη καλώς» (βλ. Ε. Εε&τσηά, ΟεηΙ-άίχ 

1ο1;ίΓ65 ^τεοςαεδ άε Ρταηςοίε Ρίΐεΐίε, Ραπ5, 1892, σελ. 314). 

6) Η διστακτικοτης τού Ιωαννου VIII καί τού Κωνσταντίνου νά 

κηρύξουν έπισήμως τήν Ένωσιν εν Κωνσταντινουπόλει δεν δύναται νά απο- 

τελέση άντικείμενον μομφής καί επικρίσεων (σελ. 402). “Αντίθετος τούτο 

είναι ύπερ αυτών. Διότι είναι ένδειξις τής νοημοσύνης των καί τού σεβασμού 

των προς τήν κοινήν γνώμην καί τό λαϊκόν αίσθημα. Ή αποτυχία τού προ¬ 

γόνου των Μιχαήλ VIII τού Παλαιολόγου, όπως έπιβάλη διά τής βίας τήν 
"Ενωσιν τής Λυών, τούς είχε διδάξει. 

7) 9Επί τού τρίτου ζητήματος, τού εξεταζόμενου εν τφ Έπιλόγφ (σελ. 

403 κ.έ.), εάν δηλ. οί “Ορθόδοξοι κληρικοί υπέγραψαν τον "Ορον τής Ένώ¬ 

σεως κατόπιν εξαναγκασμού, ό συγγραφεύς φαίνεται πειστικός. Δεχόμέθα 

λοιπόν οτι ούτε δ αύτοκράτωρ, ούτε οί Λατίνοι ήσκησαν πίεσιν^έπ αυτών. 

Πώς εξηγείται όμως τό φαινόμενον τής ομαδικής άνακλήσεως τών υπογρα¬ 

φών, τάς οποίας έθεσαν ελευθέριος, μόλις άπεμακρύνθησαν τής Ιταλίας; Αί 

επί τού θέματος τούτου εξηγήσεις τού συγγραφέως ούτε ικανοποιητικοί, ούτε 

επαρκείς είναι. = 
8) Έν τελεί παρατηρούμεν ότι δ συγγραφεύς, εν τή προσπαθειςι^του 

8πως εξηγήση τήν αποτυχίαν τής Ένώσεως έν τή 9Ανατολή, άνεζήτησεν εξω¬ 

τερικός μάλλον καί επιφανειακός αιτίας. Διότι ούτε ή διστακτικοτης τού αυτό- 

κράτορος, ούτε ή έλλειψις ένωτικής προπαγάνδας, ούτε ή ανεμπόδιστος δρα- 

στηριότης τού Μάρκου 9Εφέσου ήσαν οί πραγματικοί λόγοι τής αποτυχίας. 

Καθ’ ημάς, έχοντας ύπ9 όψιν τήν προηγηθεΐσαν αποτυχίαν τής Ένώσεως 

τής Λυών, πάσα απόπειρα προς ένωσιν ήτο καταδικασμένη έκ τών προτέρθ)ν. 

"Οχι διότι θά ήτο άδύνατος ή εξεύρεσις σχήματός τίνος δογματικού συμβι¬ 

βασμού, αλλά διότι πάσα τυχόν ένωσις θά έστερεΐτο λαϊκού ερείσματος. Η 

9Ορθοδοξία, ως παράδοσις, ώς τρόπος τού θρησκεύεσθαι, ως κάτι ριζικως 

διάφορον, ώς ένομίζετο, τού Καθολικισμού, είχε καταστή άπό μακρού παρά 

τφ λαώ σύμβολον. Είναι γνωστόν δέ ότι τά θρησκευτικά σύμβολα Ινος λαού 

είναι άνεπίδεκτα άποτόμου μεταβολής ή έξελίξεως. 9Ερριζωμένα εΐς τό βάθος 

τής συλλογικής θρησκευτικής συνειδήσεως, ούτε υπό τής προπαγάνδας η των 

εφήμερων σκοπιμοτήτων μετατοπίζονται, ούτε ύπό τών ορθολογικών επιχει¬ 

ρημάτων κλονίζονται. Ή "Ενωσις τής Φλωρεντίας λοιπόν απέτυχε, κυρίως 

διότι προσέκρουσεν εΐς τό λαϊκόν θρησκευτικόν αίσθημα. 'Ως παρετήρησεν δ 

Καλλιγάς ( Μελέται καί Λόγοι, Άθήναι 1882, σελ. 144) «δεν ήτο δυνατόν, 

τήν επαύριον τής Ένώσεως, δ λαός νά δεχθή ώς άρθρον πίστεως ό,τι έως 

χθες έθεώρει ώς πλάνην θανάσιμον». χ ρ ΠΑΤρΐΝΕΛΗ2 

^ Ϋβτρβαηχ, Νίοέρΐιονβ Οιοηηιηο8, Κοϊηηιβ ά’έίαί βί Ηιιτηαηίδίβ 1>\)- 

ζαηίίη (βα 1250\1255- 1327). Ρτόβββ άβ Ρ. ΟηίΙΙαηά. Ραή8 1959, 

έάϋϊοηΒ Α. βί /. Ρΐοατά 8ο Ο^6· 

Μία άπό τάς δλιγώτερον ήρευνημένας περιοχάς τού Βυζαντίου είναι 

άναμφιβόλως ή μεταξύ τού 13«υ · 15ου αϊώνος περιλαμβανόμενη. Αί εις ^τήν 

περίοδον ταύτην άναφερόμεναι μέχρι τοΰδε μελέται είναι άντιστρόφως ανά¬ 

λογοι προς τό τεράστιον ενδιαφέρον, τό οποίον τόσον άπό φιλολογικής όσον 
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κο,ι άπο ίρκημκης και θεολογικής πλευράς παρουσιάζουν οί αιώνες άΰνοί 

, 0 !ε°? 1®0π05 τον “έπκσβαι τών μ8Ιά ,ό 1261 Βηζαν,ινών αί νέαι 

ήΤ Τη5,Φ' νί“ς'.“ί<>0ησ,Ι™ΓΙ’<“'' ε0ΐδε? 110,1 »>«μάχαι(·Α0σενϊΙα1, 
συχασται, ζηιημα ενωσεως ίων Ικκλησιών) καί αί ΰπό ιό βάρος ,ών περι¬ 

στάσεων πολίτικοι ενέργειαι, αποτελούν δέματα, τά όποια παρέχουν άφορμάς 
προς μιαν εκτεταμενην ερευνάν. 

τού ΐ?ου μί“ Τ-Φ ί"1. "ξιο.λογωι“Ι,' συ^0λ<1 *<5 διά τό δεύτερον ϋμ,συ 
του 13ο» και τας αρχας του 14ο» «ϊώνος βιβλιογραφίαν, προσετέθ,, ύπό τού 

νεΓρεααχ και ή παρούσα μελέτη. 

Τό δλον έργον, εκτός της προτασσομένης βιβλιογραφίας καί τής εισα¬ 
γωγής, διαιρείται είς 6 κεφάλαια, 

. „ 'Η ^Υη.σΐ? 1* «βλογιάς τού ονόματος Χούμνος, ή έρευνα περί τον 

^ ΓΓΐΤ60πΧΤν Λ ^ ^ ΥΕνν,1θεω? (»·«*» μεταξύ 
των ετών 1250-1255), τα πρώτα σχολικά χρόνια, ή μόρφωσις, ή πολί¬ 

τικη ανελιξις εις την Βυζαντινήν ιεραρχίαν - ήρχισε μέ τόν τίτλον « κο.αί- 

στωρ » καί εφδασεν εις τά ύπατα άξιώματα τού κράτους - «ί φιλολογικά! 

διαμαχαι προς τους διάφορους λογίους τής εποχής καί δή τόν Θ. Μετοχίτην, 

Ο^ΧοΤ'ση^ Γ-"Τ Ιην ΜθΧΆαν Ι0* βί°υ έπ,δ,ώ^·5 «Λ Νικηφό- 

ζ · *—«■* - 
_ Εις το δεύτερον κεφάλαιον ό συγγραφεΰς έξετάζει τάς Ιπιστολάς τού 

Χουμνου, άνερχομένας εις 172 εν συνόλφ, καί βάσει αύτών, ή ένίοτε λαμβά- 

νων αφορμήν απο αύτας, μάς δίδει μίαν άνάγλυφον εικόνα τής εποχής, άς 

ειχεν αυτή δ.αμορφωθή επι τής βασιλείας Ανδρονίκου Β'. Κυρίως άσχολεΐ- 

ται με την καταστασιν τού πνευματικού κόσμου καί μέ τήν κοινωνικήν δέσιν, 

η οποίαν κατειχον οί άνθρωποι των γραμμάτων καί τών τεχνών. Παρο¬ 

μοιάζει την αυλήν του Παλατιού μέ κάτι άνάλογον πρός τά σύγχρονα φιλο¬ 

λογικά σαλόνια, ενψ ή διάρδρωσις τής κοινωνίας ήτο κατ’ εξοχήν αριστοκρα¬ 

τική, με μεγάλους κτηματίας καί μεγιστάνας τού πλούτου. Ό ίδιος ό Χού¬ 

μνος ειχε_ συγκεντρώσει τεραστίαν περιουσίαν. Δεν παραλείπει ένταΰδα ό 

συγγραφές και τας κρατούσα; έπί τής επιστολογραφίας αντιλήψεις τής επο¬ 

χής να δήλωσή και να συγκρίνη τό είδος τούτο τού λόγου ύπό την έποψιν 
μορφής και περιεχομένου πρός τό τών παλαιοτέρων εποχών 

ρητορική αποτελεί τό τρίτον θέμα Ιρεύνης. Ό Χούμνος οχι μόνον 
ρητορικά εγραψε έργα, τούτο ήτο ίσως φυσικόν λόγφ τής δέσεως ήν έν τφ 

Παλατίφ κατειχεν, αλλα καί προσωπ,ικάς «τ’ αύτής εϊχεν αντιλήψεις. Συγχοό- 

νως με την^ εξετασιν του ρητορικού έργου, ό συγγραφεύς παραθέτει τούς 

βασικούς δια ^ το Βυζάντιον κανόνας τής ρητορική; τέχνης, οί όποιοι ήσαν 

άλλοτε άλλοι ο,ναλογως τών περιστάσεων, καί δείγματος χάριν αναφέρει τόν 

«βασιλικόν λογον» τού οποίου καί τό σχεδιάγραμμα παραθέτει. "Επεται ή 
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διαίρεσις τών λόγων κατά περιεχόμενον και τό κεφάλαιον τελειώνει μέ μίαν 

στατιστικήν, εμφαίνουσαν τάς πηγάς τής έμπνεύσεως τόσον του Χουμνου 

δσον και τών άλλίον ρητόρων τοΰ Βυζαντίου (ενός άντιπροσοιπευτικού αρι¬ 

θμού αυτών). Ή στατιστική δεικνύει δτι ως πηγαϊ κατ’ εξοχήν χρησιμο¬ 

ποιούνται αί θρησκευτικής φύσεως, τών κλασσικών ερχομένων εις δευτέραν 

θέσιν. 
Είς τό τέταρτον κεφάλαιον εξετάζονται τά φιλοσοφικά έργα. Μία σύν¬ 

τομος εισαγωγή μας κατατοπίζει διά τήν θέσιν, τήν οποίαν κατεΐχεν ή φιλο¬ 

σοφία εις τό Βυζάντιον, ποΐαι ήσαν αί σύγχρονοι τού Χουμνου τάσεις καί 

τί επρέσβευεν ούτος επ’ αύτών. Τά φιλοσοφικά του έργα ανέρχονται εις εννέα 

και διαιρούνται άναλόγως τού περιεχομένου των είς τά εξής μέρη : α) Κοσμο¬ 

λογικά καί φυσικά, β) έργα άντικείμενον έχοντα τήν ψυχήν καί γ) Θρησκευ¬ 

τικά έργα. Βάσει τών έργων αύτών καί τών έν γένει φιλοσοφικών μεθόδων 

καί αντιλήψεων αυτού, ό Χούμνος κρίνεται ως Αριστοτελικός κατ’ εξοχήν, 

μή άγνοών όμως καί τόν Πλάτωνα καί μή διστάζων ένίοτε να έρχεται εις 

άντίθεσιν αντιλήψεων πρός τό,ν Άριστοτέλην καί ταυτότητα πρός τόν Πλά¬ 

τωνα ή νά άναπτύσση ίδικάς του άναλόγως τών απαιτήσεων τού έκάστοτε 

εξεταζόμενου θέματος γνώμας. ’Έστω ώς παράδειγμα ή περί ύλης καί μορ¬ 

φής θεωρία του. 

Άπό θεολογικής σκοπιάς εξεταζόμενος δ Χούμνος άρέσκεται είς τό νά 

δίδη άλληγορικάς ερμηνείας είς τά ύπό τών γραφών άναφερόμενα καί νά 

προσπαθή νά συσχετίση Καινήν καί Παλαιάν Διαθήκην ερμηνεύουν συμβολι¬ 

κούς τά έν αύταΐς. Θεολόγος ούδέποτε ύπήρξεν ύπό τήν στενήν τής λέξεως 

σημασίαν. 

Τά μαθηματικά καί ή αστρονομία, αί είς τόν τομέα αυτόν επιδόσεις τού 

Χουμνου καί ή θέσις τήν οποίαν είς τόν πνευματικόν τού Βυζαντίου κόσμον 

κατειχον ταύτα, εξετάζονται είς τό πέμπτον κεφάλαιον τού βιβλίου, ενφ είς 

τό έκτον άναφέρονται αΐ διάφοροι επί τού πνεύματος τού Χουμνου επιδρά¬ 

σεις καί ή στάσις του έναντι αύτών. Άγια Γραφή καί Αριστοτέλης αποτε¬ 

λούν τά κύρια στοιχεία επιδράσεως. *0 Πλάτων έρχεται εις ύποδεεστέραν 

μοίραν χωρίς νά άπουσιάζη ένίοτε καί δ συγκερασμός τών απόψεων τών δύο 

μεγάλων φιλοσόφων τής αρχαίοτητος. 

Τόσον αύτός δσον καί δ Θ. Μετοχίτης, κατ’ εξοχήν Πλατωνικός, δεν 

διστάζουν, προκειμένου νά εξυπηρετήσουν τόν σκοπόν των, νά έπικαλεσθούν 

τάς ένδεικνυμένας επί τών ζητημάτων γνιυμας εϊτε τού ενός εϊτε τού άλλου 

φιλοσόφου. Ή πρός συγκερασμόν αύτη τάσις παρατηρεΐται ήδη έν τφ 

Βυζαντίω άπό τής εποχής τοΰ Ψελλού. 

Ό Χούμνος προσπαθεί νά συμβιβάση τήν άρχαίαν πρός τήν σύγχρονόν 

του σκέψιν καί νά καταστήση δσον τό δυνατόν μικροτέραν τήν διάστασιν 

μεταξύ αύτών. Είναι φύσις βαθέως θρησκευτική, άλλ’ απέχει άπό τού μυστι- 
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κισμού. "Ανθρωπος τής εποχής, ζ-β και κινείται καί δρ§ μέσα εις την ζωή. 

Τέλος, εν τφ Ιπιλόγφ ό ]. νετρε&αχ εξετάζει τον Χούμνον ώς ανθρω¬ 

πιστήν, καί κατατάσσει αυτόν, άφοΰ προηγουμένως ερμηνευση διττώς την 
έννοιαν του δρου Ιιιχπιαηίδηιαδ. 

Κατ αυτόν τον τροπον περαίνει την ολην του εργασίαν ό συγγραφευς. 

Γενικός πίναξ καθιστά τό βιβλίον εΰχρηστον πολύ. “Ανευ ούδεμιας έπιφυλά- 

ξεως δυνάμεθα εν κατακλεΐδι νά τονίσωμεν, οτι τό μετά χεΐρας βιβλίον απο¬ 

τελεί μίαν αρίστην εργασίαν, ή δέ διαπραγμάτευσις του δλου θέματος είναι 

τφ οντι αριστοτεχνική. Ουδεν κενόν άφίνει εις τον αναγνώστην μετά τό 

πέρας τής άναγνώσεως, διότι, εκτός από τά εις τον Χοΰμνον άναφερόμενα, 

δι έκαστον θέμα τό όποιον θίγει δίδει μίαν διαφωτιστικήν άνάλυσιν καί 

ερμηνεύει πάντοτε τά γεγονότα τής έξεταζομένης εποχής εν συσχετισμφ προς 

τά^προηγηθέντα, εϊτε εις τον πνευματικόν είτε εις τον πολιτικόν ανήκουν 
ταΰτα τομέα. 

Αιτιολογεί καταστάσεις, εξηγεί τα ρεύματα, συγκρίνει εποχάς, χαρακτη¬ 

ρίζει πρόσωπα, δίδει ωλοκληρωμενην εικόνα έκαστου θέματος. 

Κ. Α. ΜΑΝΑΦΗΣ 

ΒβΙίοΙΗβοαβ ΑροδίοΙίοαβ ΎαΙίοαπαβ Οοάίββ8 γηαηη ββηρϋ... Οοάίοβδ 
ΒανΙβηηίαηί Οναβοί. Τοηηι.3 I, οοάίοββ 1-163. Ββοβηδίιϋ ναΐβη- 

ίϊηυ,Β Οαροοοί, ΒβΗοίΗβοαβ ναϋοαηαβ ΒοΗρίοκ Ιη ΒιβΗο- 
ίίιβοα Υαίίοαηα ΜΟΜΙΑ7 III. — Σχ. 4™, σσ. XXXIX καϊ 330. 

Πλουσιωτάτη εις ελληνικά χειρόγραφα ή Βατ ικανή άποστολική βιβλιο¬ 

θήκη (ο άριθμός των ανέρχεται εις 2.608) καταβάλλει ήδη από πολλών ετών 

προσπάθειαν περιγραφής τών κωδίκων τούτων καί δημοσιευσεως τών σχετι¬ 

κών καταλόγων. Καί έπετελέσθησαν μέν μέχρι τοΰδε πολλαί πρόοδοι εις τον 

τομέα αυτόν, πλήν όμως ικανός άριθμός βατικανών κωδίκων εξακολουθεί νά 
παραμενη άγνωστος, ελλείψει δημοσιευμένων καταλόγων. 

Έκτος τών υπό τής Βατικανής βιβλιοθήκης έκδοθέντων μέχρι σήμερον 

καταλόγων καί άλλοι επιστήμονες, μη εργαζόμενοι διά λογαριασμόν του Βα¬ 

τικανού, προσέφεραν ανεκτίμητους υπηρεσίας εις την διεθνή επιστήμην περι- 

γράφοντες ελληνικούς τής βιβλιοθήκης κώδικας1. 

1 “Αναλυτικόν πίνακα τών καταλόγων τούτων δύναται νά ιδη τις εις την άρί- 

στην καί μοναδικήν εις τό είδος της εργασίαν τοΰ Μ & γ ο 6 1 Κ. ί ο Η & γ ά, ΚερβΓ- 

ίοίτσ άε Βιδίιοίΐιέφαεε βί άβδ Οαίαίο^αεδ άσ Μ&ηαεοΓΪέΒ Οτεοε, άεαχίεπιε εάΐ- 
ίιοπ, Ρ&Π3 1958, σσ. 198-202. 

Βιβλιοκρισίαι 

Μεοίμνχι τής Βατικανής βιβλιοθήκης Ιζεδόθησαν μέχρι σήμερον οΐ άκό- 

λουθοι κατά χρονολογικήν σειράν κατάλογοι, ύπό τήν γενικήν Ονομασίαν: 

Οοάίοεϊ ναΐίομηί Οταεοί (έν άντιθέσει πρός την έτερον σειράν τήν περιεχου- 

σαν τους Οοάϊοεδ ναίίεαηί ΕειΗηί): Τόμος πρώτος, κώδικες 1-329, κατα· 

γραφέντες ύπό τοϋ Ιο&. Μετεαίί καί Ρΐηδ Εταηοΐη άε’ Οαναίιβπ, Ρώμη 

1923 Τόμος δεύτερος, κώδικες 330-603, καταγραφέντες ύπό του Κ. ϋεντε- 

ε55ε, Βατικανόν 1937. Τόμος τρίτος, κώδικες 604-866, καταγραφέντες υπο 

τοΰ Κ. Πεντεεεεε, Βατικανόν 1950 καί τέλος κώδικες 1485-1683 καταγρα- 

φέντες υπό τοΰ Οίτο ΟίοηπεΙΗ, Βατικανόν 1950. 

Εκτός όμως τών κωδίκων, οί όποιοι Ιξ άρχής άνήκον είς τήν Βατικανην 

βιβλιοθήκην καί οί όποιοι περιγράφονται ε’ις τάς ανωτέρω εργασίας,^ κατα 

καιρούς προσετέθησαν είς αυτήν καί διάφοροι αλλαι Ιδιωτικοί ως έπι το 

πλεϊστον συλλογαί, ώς είναι π.χ. οί Οοόίεεδ Βοτ8ΐαηί, οοάιεεδ 01ιΐ3ΐαιιι, 

Οοάίοεε Κε8ίηεη365 εΐ Ρίΐ κ.λ.π., περί τών οποίων υπάρχουν συνήθως 

ιδιαίτεροι κατάλογοι Ικδοθέντες ύπό τοΰ Βατικανού \ 

Μία τών συλλογών τούτων είναι καί ή γνωστή ύπό τήν ονομασίαν: 

Οοόίοεε ΒαΛεπαϊαηϊ. Έξ αύτών ακριβώς τούς Ελληνικούς περιγράφει ο 

ναΐεηΐϊηαδ Οαροεεϊ εϊς ιόν ύπ’ αϋτοϋ Ικδοθέντα κατάλογον τών υπ αρι¬ 

θμόν 1-163 Βαρβερινών Ελληνικών κωδίκων. Μεγ'ιστην τφ δντι συμβολήν 

είς τήν Επιστήμην άποτελεϊ ή έκδοσις αδτη. Προσθέτει εϊς τήν σειράν τών 

ύπαρχόντων καταλόγων νέον τόμον καί καλύπτει διά τής έκδόσεώς του κενόν 

δρκούντως μύγα, διότι μεταξύ τών είρημένων κωδίκων περιέχονται και ωρι- 

σμένοι πολύ Ινδιαφέροντες. Ύπήρχον βεβαίως μέχρι σήμερον αί εργασιαι 

τοϋ δεγωοατ άε Κίοοί καί Η. ϋεΐεΐιιιγε!, άλλά ή πληρότης και ή μέθοδος 

τής περιγραφής δεν δύναται νά συγκριθή προς τήν παρούσαν. 

Τοΰ καταλόγου προτάσσεται πίναξ έμφαίνων τάς αριθμήσεις των χειρο¬ 

γράφων, δταν ταΰτα άνήκον είς τήν Βαρβερινήν βιβλιοθήκην, καί τούς άντι- 

στοίχους άριθμούς, ύπό τούς όποιους περιέχονται νΰν είς τήν Βατικανην 

βιβλιοθήκην. "Επονται οί κανόνες, Ιπί τή βάσει τών όποιων πρέπει να εργα- 

ζωνται πάντοτε οί περί τά ελληνικά τής βιβλιοθήκης άσχολούμενοι χειρό¬ 

γραφα. Προ τής περιγραφής δέ τών 163 κωδίκων, υπάρχουν σελίδες τινες, 

τό περιεχόμενον τών όποιων φέρει τον τίτλον: ειιΜεηάα εΐ ειπεηθαπάπ. 

Λι’ έκαστον περιγραφόμενον κώδικα αναγράφονται εδώ συμπληρωματικό η 

χρήζοντα διορθώσεως στοιχεία, διότι, ώς ό ίδιος ό Οαροοοί είς τήν εισαγω¬ 

γήν αναφέρει, ό κατάλογος εΐχεν ήδη άπό τοΰ 1948 τυπωθή καί ως εκ τού¬ 

του μέχρι τής κυκλοφορήσεώς του, φυσικόν ήτο νά παρουσιασθη ή αναγκη 

ι Κίοώκτά, ΚσρετίοίΓε..., Νο 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 

737, 738, 739, 740. 
* Αυτόθι, 728, 729. 
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συμπληρωμάτων. Ό πρόλογος, ό πίναξ, ο! κανόνες συντάξεως καί τά αάάθηάα 

6ί: εϊηεηάαηάα καταλαμβάνουν τάς πρώτας 39 σελίδας {I - XXXIX ). 

'Η ακολουθούσα περιγραφή των κωδίκων 1 -163, πλήρως κατατοπι¬ 

στική ως προς τό περιεχόμενον, τήν διάταξιν τής ΰλης καί τήν κατάστασιν 

αυτών, αποτελεί εργασίαν επιμεμελημένην, κοινόν άλλωστε χαρακτηριστικόν 

των του Βατικανού καταλόγων. Ιδιαιτέρως, νομίζομεν, θά πρέπει να σημειώ- 

σωμεν τήν μεγίστην χρησιμότητα, τήν οποίαν παρουσιάζει διά τον μελετητήν 

ή διά τό περιεχόμενον εκάστου κωδικός αναγραφή του εάν είναι εκδεδομένον 
που, υπό ποιου, καί που. 

Τέλος χρησιμωτατον απο πασης άπόψεως διά τον επιστήμονα ερευνητήν 
είναι και τό παραρτημα, τό περιέχον: Ιπίΐία ορεταπι ηιιαβ ίπεάίΐα νθΐ 

ιπίηιΐδ Π0ί3 νίδα δΐιηί. Τό ολον εργον κλείει εις γενικός κατ' άλφαβητικήν 

σειράν πίναξ, εμφαίνων κυρίως τά εν τή περιγραφή των κωδίκων απαντώ- 

μένα ονόματα τόπων, συγγραφέων καί πραγμάτων. 

Κ. Α. Μ ΑΝΑΦΗΣ 

0·ίΗ8βρρβ 8οΗ ίν ό, 'Ο Βαρλαάμ καί ή φιλοσοφία είς τήν Θεσσαλονί¬ 

κην κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα. Θεσσαλονίκη 1959, 8° , σσ. 19 
("Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμον, άρ. 32). 

Μικρά είς έκτασιν άλλα μεστή περιεχομένου ή υπό τον ώς άνω τίτλον 
ομιλία τού καθηγητού κ. Ο. δαΗΐτό ήνοιξε μίαν σειράν διαλέξεων οργανω- 

θεισών ύπο του Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου του Αίμου περί τής 
Θεσσαλονίκης κατά τον δέκατον τέταρτον αιώνα. 

Δεν νομίζομεν οτι θά πρέπει νά άναφερθώμεν ενταύθα εις τήν σημα¬ 

σίαν, τήν οποίαν άπό ίστορικοφιλολογικής καί θεολογικής πλευράς παρου¬ 

σιάζει ή μεγαλόπολις αυτή του Βυζαντίου κατά τήν εποχήν ταυτην. "Ενα 
πλήθος λογίων, ιερωμένων καί πολιτικών απαρτίζουν τά πρωταγωνιστουντα 
πρόσωπα, διά τήν δράσιν δέ καί τό εργον αυτών ελάχιστα είναι μέχρι σήμε¬ 
ρον γνωστά. 

,'Ρ Βαρλαάμ, τον όποιον παρουσιάζει διά τής ομιλίας του αυτής ο 
δοΗίΓΟ, αποτελεί μ^ίαν τών κατά τήν περίοδον εκείνην δρασασών μορφών. 

Πρόκειται περί του Καλαβρου εκείνου μονάχου, ή εμφάνισις του οποίου είς 
τον πνευματικόν του Βυζαντίου κόσμον θά προκαλέση ποικίλας αντιδράσεις 
καί ό οποίος επέπρωτο νά άναδειχθή εις τών κυριωτέρων αντιπάλων του 
μεγάλου Αθωνίτου Ήσυχαστοΰ Γρηγορίου του Παλαμά. 

Έγεννήθη εις τήν Σεμινάραν περί τό 1290 καί νέος ών Ινεδύθη τό 
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μοναχικόν σχήμα. Είς τά σχολεία τών Έλληνοϊταλικών πόλεων ανέπτυξε 

μεγάλην διδακτικήν καί συγγραφικήν δράσιν, καθώς φαίνεται έκ τών πρώ¬ 

των αυτού έργων. Άργότερον ήσχολήθη μέ τήν φιλοσοφίαν, τής οποίας ικα¬ 

νός άνεδείχθη γνώστης. 
ΓΗ είς τήν Κωνσταντινούπολιν εμφάνισις του προκαλεΐ εις άλλους μεν 

τον θαυμασμόν, είς άλλους δέ τήν αντιπάθειαν. (Τον αντιπαθεί ό Γρηγοράς 

καί ό Καντακουζηνός). Είς τήν Θεσσαλονίκην άποκτςί φήμην μεγάλου διδα¬ 

σκάλου καί θαυμάζεται ή περί τήν φιλοσοφίαν δεινότης αυτού. Ή γλώσσα, 

ήτις χρησιμοποιείται ύπ” αυτοΰ, είναι άψογος Ελληνική. Αξιόν ιδιαιτέρας 

μνείας ενταύθα αποτελεί τό γεγονός, δτι εκ τής όλης μορφωσεως του μονά¬ 

χου εκείνου καί τής μεγάλης διδακτικής δράσεώς του εις τα σχολεία τής Κάτω 

Ιταλίας δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν μετά βεβαιότητος, δτι ή ανθρωπιστική 

μόρφωσις εις τήν Κάτω Ιταλίαν εΰρίσκετο είς επίπεδον ίκανοποιητικώτατον 

τήν στιγμήν ακριβώς, που είς τήν υπόλοιπον Ιταλίαν ήρχισε νά ύποφώσκη 

διά τής έμφανίσεως του Πετράρχη ή Αναγέννησις. Είς τήν Θεσσαλονίκην 

αναλύει τον “Αρεοπαγίτην καί ασκεί κριτικήν κατά του δυτικού ορθολογι¬ 

σμού καί του Θωμά “Ακυινάτου. Δι“ δλης του δέ τής φιλοσοφικής διδασκα¬ 

λίας ύπήρξεν ό φορεΰς τής νέας δυτικής φιλοσοφίας είς τό Βυζάντιον. Ή 

φήμη του επεκτείνεται ταχέως καί τό 1333 καλείται υπό του ΙΙατριάρχου 

Τωάννου Καλέκα είς τήν Κωνσταντινουπολιν, δπου του ανατίθεται ή δλη 

φροντίς τών διαπραγματεύσεων μέ τούς αντιπροσώπους του Πάπα “Ιωάννου 

τοΰ 22ου. Γνώστης του δυτικού καί τού δρθοδοξου δόγματός παραλληλως, 

όμιλών εκτός τής Ελληνικής τήν Λατινικήν καί τήν κοινήν Ιταλικήν, κρί- 

νεται ώς ό καταλληλότερος διά τήν ύπεράσπίσιν τού ανατολικού ορθοδόξου 

δόγματος. 
Ακριβώς αί κατά τάς συζητήσεις ταύτας θέσεις τού Βαρλαάμ καί ή εν 

γένει θεωρία αυτού περί τής εκπορεύσεως τού Αγίου Πνεύματος, δημιουρ¬ 

γούν άντίδρασιν μεγάλην καί γίνεται αιτία διαμάχης μεταξύ αυτού καί τού 

Γρηγορίου Παλαμά. 
Ό ομιλητής, χρησιμοποΐών τον ανέκδοτον Βατοπεδινόν κώδικα 1110, 

δστις περιλαμβάνει τό περί τής εκπορεύσεως τού 'Αγίου Πνεύματος εργον 

τού Βαρλαάμ, παραθέτει τούς λόγους, διά τους οποίους ο Καλαβρός εκείνος 

μοναχός απέκλειε τήν μέθοδον τού συλλογισμού εις την έρευναν περί τού 

'Αγίου Πνεύματος.Έκ τού ανεκδότου επίσης κώδικος τής Παρισινής βιβλιο¬ 

θήκης Οοίδΐ. 100, ό καθηγητής ΒοΕίτο άρύεται τάς αντιρρήσεις τού Γρη¬ 

γορίου Παλαμά είς τάς θέσεις τού Βαρλαάμ, εκ δυο δέ επιστολών αυτού, ων 

τήν μίαν ό Παλαμάς απευθύνει είς τον φίλον του Ακινδυνον, αποσπασματα 

τών οποίων παραθέτει, δεικνύει δτι μεταξύ τών δυο ανδρών υπήρχε μεγάλη 

διάστασις γνωμών, τό χάσμα δέ ήτο αδύνατον να καλυφθή, ώστε να παύση 

καί ή εκατέρωθεν πολεμική, ή οποία ενίοτε έξετραχύνετο. Έκ τών διχογνω- 
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μιών αϊτών άΜδε,κ.ϋετ,κ μία ά0χεΙά μεγάλη αυμπιωβις γνωμών, μειαξί, 

Π ,ωμ“ ^νΐ,νάΚυ κα1 τθΒ 'Α&ωνίιο« Ήσυχαστοΰ. Ώς δέ δποδε1χνόει 
ο ομιΛητης, η συμπτωσις αυτή ήτο εντελώς τυχαία. 

Ο καθηγητής ΒοΕιγο περαίνων τον λόγον του άναφέρεται εις την ανάγ- 

^1ας ?Χ”™μέν1Ί= μ6λ"Ί« δι« μεια1{, θεολογίας χαί ΆίΚστοτελιχοδ 
ορθολογισμού σχέσεις «φ’ένός χαϊ ,ίφ’Ιτέρου διά τήν Ιπίδρασ,ν, τήν οποίον 
ησκησεν ο Βαρλαάμ εις τούς συγχρόνους του. 

, ΕΙς τά ,πλαίσι“ τ°σ°ν οοντόμου διαλόξεως, 6 όμιληιής χατώρθωαε 
να σχιαγραφηση μέ άδράς έστω γραμμάς τήν ζωήν χαί τό Ιργον μιας μεγά¬ 

λης τψ οντι μορφής ιού δεχάτου τετάρτου αίώνος. Παρουσίασε διαφοράς χαί 

συμπτώσεις των αντιλήψεων αυτού πρός τούς άλλους λογίους τής εποχής χαί 

ε ωσε μιαν χατα το δυνατόν γενιχήν είχόνα τής χρατούσης εν Θεσσαλονίκη 

πνευματικής χαταστάσεως, έν συσχετισμφ πρός τό εξεταζόμενου θέμα. "Αξιόν 

ιδιαιτέρας προσοχής, είναι δτι διά τού μελετήματος αυτού, ό διαπρεπής χαθη- 

τητης θίγει ωρισμενα θέματα, 1χ τής έρεύνης ιών όποιων θά προκόψουν 

πολλά χαι χρήσιμα δια τήν πλήρη χατά τό δυνατόν γνώσιν μιας τόσον είσέτι 
σκοτεινής του Βυζαντίου εποχής. 

Κ. Α. ΜΑΝΑΦΗΣ 

Απάτέ α-ναϋαν, Vίοοηοοία^ηβ ύρζαηϋη. Οο88ίβν ατοΗέοΙοαίηηβ. 
/ αη8, ΟοΙΙβρβ άβ Ρταηοβ, 1957, οχ. 4<>ν, 277 οελ. + 163 ηίν. εκτός 
κειμένου. 

Τα προς την Ειχονομαχίαν συνδεδεμένα προβλήματα άπετέλεσαν άνέχα- 

εν προσφιλές θέμα ερεόνης ιών περί τήν μεσοχρόνιον Ελληνικήν Αύτοχρα- 

τοριαν ασχολούμενων. Είς τάς γνωστάς παλαιοτέρας μελετάς τών Π· ΒτέΗίετ 

„ Ι-Γ0?<ίΓ 7, Ε· °· Μ3Γΐίπ προσετέθησαν χατά τά τελευταία έτη τά 
εμβριθή μελετηματα τών Ρ. ΑΙοχαηάοτ, Η. νοη ΟαιηροπΗμμεοπ, Ο. Β. 

Άη ηετ, νΐ536Γ χ.α., οίτινες χριτιχώς έλέγχοντες τάς πηγάς άνεγνώρισαν 

τους ποικίλου; συντελεστής τούς Ιπιδράσαντας εις τήν δημιουργίαν τής χρί- 
σεως ταυτης της βυζαντινής συνειδήσεως. 

- ,Τ0 νέθν βΐ?λί°ν Ι0Ϊ ««θνητού Απβτέ Οταθατ άναζητεΐ τήν Ιρμηνείαν 
της εΐχονομαχιχης έριδος είς αΰτάς ταότας τάς είχόνας χαί είς τάς περί τών 

εικόνων «θεωρίας» τών βυζαντινών θεολόγων ώς χαί τής Αυλής. Τί γνωρί¬ 

ζομε ακριβώς περ. των εικόνων τής Ιποχής ; Ποΐαι αί δοξασίαι τών Βυζαν¬ 

τινών περ. τούτων ; Ιδού, χατά τόν σ„ τά ερωτήματα α'τινα δέον νά άποτε- 

λεσωσι την αφετηρίαν τής περί τήν Ειχονομαχίαν Ιρεύνης. Καθίσταται δθεν 
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πρόδηλον οτι εις τούς αρχαιολόγους εναπόκειται ν απαντησωσιν εις τα ερω¬ 

τήματα ταύτα συμβουλευόμενοι μνημεία καί πηγάς γραπτός. 

Είς το εργον δίδεται μετριοφρόνως δ υπότιτλος « Αρχαιολογικός φακελ- 

λος». Είπωμεν αμέσως οτι πρόκειται περί τού πληρέστερου « φακέλλου » εξ 

όσων μέχρι σήμερον συνεκεντρώθησαν περί τού θέματος. Ο σ. διά την ερευ¬ 

νάν του αποτείνεται ούχί μόνον εις τά βυζαντινά μνημεία τής τέχνης και τάς 

περί αυτών γραπτάς μαρτυρίας, αλλά καί είς τά αυτοκρατορικα σιγίλλια καί 

νομίσματα ώς καί είς τάς καλλιτεχνικός εκδηλώσεις άλλων λαών Αράβων, 

Ιουδαίων — οίτινες ένεκα τής γειτνιάσεως ενδέχεται να ησκησαν ποιαν τινα 

επιρροήν είς τόν πολιτιστικόν τομέα. Ασυνήθης είναι ή γενική εποπτεια, ην 

εχει ό σ. τής τέχνης καθ’ όλου, άναφερόμενος μέ ιήν αυτήν γνώσιν είς τά 

μνημεία δυτικών καί ανατολικών λαών. Έξετάζων λ.χ. τάς εν τφ ναφ τής 

Γεννήσεως έν Βηθλεέμ απεικονίσεις τών Συνόδων ανατρέχει είς τάς εν δ&π- 

ΐιιΐΐαηο τού Ονίοάο παραστάσεις τών ισπανικών Συνόδων” περιγραφών τά 

εν τφ Μεγάλιρ Παλατίιρ κτίσματα τού Θεοφίλου (σελ. 171) ούχί μόνον ανα¬ 

ζητεί εν Κυδείτ Απιτα τά πιθανά πρότυπά των, αλλά καί ανευρίσκει εν ΚΙ - 

ΜιιΙιίαΓ τά έργα συγχρόνου Έλληνος καλλιτέχνου. Είς τούτο συντελεί και η 

γλωσσομάθεια τού Α. ΟγβΕςιγ, ήτις επιτρέπει είς αυτόν νά χειρίζηται μέ τήν 

αυτήν ευχέρειαν τά βιβλιογραφικά βοηθήματα τοσον τής Δ. Ευρώπης και τής 

Αμερικής όσον καί τών Σλαυϊκών λαών καί τής Ρωσίας. Λαμβάνοντες υπ 

όψιν ότι ούδείς εκ τών μεγάλων πολιτισμών άνεπτυχθη «εν δοχείφ κλειστφ » 

κατανοούμεν οποίαν σημασίαν δύνανται νά έχωσι τά αποτελέσματα έρευνης 

διεξαχθείσης υπό τοιαΰτας προϋποθέσεις. 
Ώς πρός τήν σύν&εσιν τον βιβλίου, αξία ιδιαιτέρας προσοχής είναι ή 

καινοτομία τού σ., οστις προτάσσει έκάστου κεφαλαίου άνάλυσιν τών γρα¬ 

πτών πηγών ώς καί περιγραφήν τών σωζομένων μνημείων (καί τούτο διά 

τυπογραφικών χαρακτήρων διαφόρων τού άλλου κείμενου). ΓΙαρα τα προτασ· 

σόμενα ταύτα κείμενα δ σ. προβάλλει πολλάκις καί τάς νέας χρονολογήσεις η 

ερμηνείας αυτού (λ.χ. είς τήν δεκάτην ομιλίαν τού Φωτίου, σελ. 183, η εις 

τά νεωστί άποκαλυφθέντα μωσαϊκά τής 'Αγίας Σοφίας, σελ. 189-192). 

Άκολουθούσι τά σχόλια είς τό παρατιθεμενον υλικόν. Ο φακελλος συμπλη- 

ροΰται διά λευκώματος εξ 163 φωτογραφιών λίαν έπιμεμελημένων, εξ ών 

πολλαί εκδίδονται. ενταύθα διά πρώτην φοράν. Σημειούμεν τάς εξαίρετους 

μεγεθύνσεις τών νομισμάτων καί σιγιλλίων. 

Ώς πρός τό περιεχόμενον, τήν ύλην του — ήτις καλύπτει τήν περίοδον 

από τών μέσων τού 'Ζ' αίώνος έως τον Θ αιώνα διατασσει ο σ. εις τρία 

βασικά κεφάλαια: πρό, κατά καί μετά τήν Ειχονομαχίαν. 

Έν ιφ πρώτω μέρει δ σ. τού « Αύτοκράτορος εν τή βυζαντινή τέχνη» 

επανέρχεται είς θέμα προσφιλές, εξετάζει δηλαδή τήν θέσιν καί τήν αποστο¬ 

λήν τής θρησκευτικής εικονογραφίας έν τή αύτοκρατορική τέχνη, ίδίφ εν τή 
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νομισματική κατα τον Τ καί Ζ' αιώνα. Λίαν ενδιαφέρουσα Ιμφανίζειαι ή 

ερευνά εν τφ τεταρτφ κεφαλαίφ, ένθα βασανίζονται αϊ μαρτυοίαι τών εικονο¬ 

λατρών αι ώτοδίδουσαι τήν έριδα εις επιδράσεις τούτο μέν τών Ιουδαίων, 

ιουτο δε του Ισλάμ, μελετάται δέ διεξοδιχώς ή προ τής χρίσεως άντίστασις 

χατα των εϊχόνων εντός τών συνόρων τής Βυζαντινής Αύτοχρατορίας (Χρι- 

στιανοι της Ασιας, Ιουδαίοι) χα'ι πέραν τούτων (Μουσουλμάνοι). 

1 ο δεύτερον μέρος αφορά εις τήν τέχνην τών εϊχονομάχων αύτοχρατό- 

ρων κυρίως εις την νομισματικήν. Ό ΟταΒατ κατόπιν λεπτολόγου Ιρεόνης 

συναγκ το συμπέρασμα ότι α«τη παρέμεινεν ίνεπηρέαστος Ικ τής έριδας. 

Ειδικόν χεφαλαιον άφιεροΰται ύπό τού σ. εις τήν εικόνα τού Χριστού τής 

Χάλκης, ή καταστροφή της όποιας έδωχε τό σύνθημα τής μάχης. Ή είκών 

_η, ως αποδειχνυει ο ΟταόιΐΓ, άπετέλει τρόπον τινά «ομολογίαν πίστεως» 

του βασιλεύοντος μονάρχου. Τό γεγονός 8τι άντικατεστάθη ύπό τοϋ σταυρού, 

του οργάνου τής αυτοχρατοριχής νίχης ήδη από τής έποχής τού Μ. Κωνσταν¬ 

τίνου, είναι δηλωτικόν τών άντιλήψεων κα! τών προθέσεων τών εϊχονομάχων 

αυτοκρατόρων. Περαιτέρω ό ΟταΒατ Ιχθέτετ τήν θεολογιχήν θεωρίαν ήτ,ς 

αποδίδει είς τάς εικόνας μέρος τι τής «θεϊκής Ινεργείας» χαΐ παραβάλλει 

ταυτην προς τας ανάλογους φιλοσοφικός δοξασίας τών Ελλήνων φιλοσόφων 

(Ζ.ΙΖΤ μίταχ0ίαίίαηχ&ν λ.Ρ^νων, Πλουτάρχου, Χρύσιππου, Πλωτίνου 

■ X Τ° Γ?ί;ευ1“1θν μέ005 Ι0Ϊ 8ρνου Ι“ΜΙ Γ« ΧΟ'ά τήν άναστήλωσιν τών 
εικόνων. Η τέχνη, τήν έπαύριον τού άγώνος, άνταναχλρ τάς δριμείας μάχας 
των αντίπαλων θεολογικων καί κοινωνικών στρατοπέδων, ώς δύναταί τις νά 

συμπερανη εκ της είκονογραφήσεως τοΰ « μοναστικού » άποχαλουμένου Ψαλ¬ 

τηρίου. Καταβάλλεται προσπάθεια ύπό τοϋ κλήρου καί τών τεχνιτών τού Ζ' 

αιωνος δια την έναρμόνισιν τής είκονογραφήσεως τών άναστηλουμένων εικό¬ 

νων προς τας δαττυπωθβίσας ύπό τών εικονολατρών θεολόγων θεωρίας. Ό 

-ριαμβος της Ορθοδοξίας υπογραμμίζεται Ιν τοϊς ναοϊς διά τοϋ θέματος 

του βασιλεύοντος εν τοΐς ούρανοϊς Χριστού - τού Παντοκράτορος τών τρούλ- 

λων και της βασιλίδας μητρός Θεοτόκου Ιν ,ή «ψίδι τού ιερού. "Αγγελοι 

και άγιοι, τουτεσαν οί ύπήκοο. τού Χριστού - Βασ.λέως Ιν ούρανφ καί Ιπϊ 

της γης, καταλαμβανουσι νυν τά καταφανέστερα μέρη τού ναού. Ό σ χαράσ- 

σει την καμπύλην τής έξελίξεως τής νέας εικονογραφίας, ήτις διαμορφοϋτα. 

υπο την επιδρασιν των ιδεών τών θεολόγων τής έριδος. Τέλος, Ιν συμπερά- 

σματι εξετάζει τον έλεγχον τής Ικκλησίας Ιπί τής εκκλησιαστικής τέχνης. 

ργον τοιαύτης εύρύτητος, οπερ Ιν Ικάσιη σχεδόν σελίδι προσάγει 
χ.νεον τι πόρισμα ουχι μόνον διά τόν ειδικόν μελετητήν τής τέχνης αλλά καί 

δια τον ιστορικόν εν γενει καί τόν θεολόγον καί τόν φιλόλογον, κατ’ άνάγκην 

αδικείται^ εν τη βραχύτατη ταύτη άνασκοπήσει. Σημειούμεν κατωτέρω τινά 
εκ των νέων πορισμάτων τοΰ συγγραφέως: 
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Α) Την συμβολήν τοΰ σ. εις τήν μελέτην τής είκονογραφήσεως τοΰ Ψαλ¬ 

τηρίου τοΰ έσφαλμένως, ώς νυν άποδεικνΰεται, άποκαλουμενού « μοναστι¬ 

κοί ». Ή μελέτη αΰτη αποτελεί τήν πρώχην συστηματικήν μονογραφίαν επί 

τοΰ θέματος. Τά τρία γνωστά σήμερον είκονογραφημένα αντίτυπα του Θ' 

αιωνος: τό Ψαλτήριον ΟΜαοίον, δ κώδιξ Ρατ. Ογ. 20 (άτελής) καί δ τον 

Παντοκράτορος ύπ’ άριθ. 61, εϊχον άλλοτε μελετηθή ύπό τοΰ Ν. Μ&ΐιοΐα. 

Ούτος εις άρθρον, δπερ διέλαθε τήν προσοχήν τών ειδικών, απέδειξεν οτι τά 
τρία ταΰτα χειρόγραφα έξετελέσθησαν διά τήν Μεγάλην τοΰ Χρίστου Εκκλη¬ 

σίαν καί δτι εκ παρανοήσεως κατατάσσονται ταΰτα μεταξύ των μοναστικών 

έργων τής Ανατολής. Νΰν αί έρευναι έπικυροΰσι καί επεκτείνουσι τά συμ¬ 

περάσματα τοΰ Μαΐίοΐά : α) Τά έν τή Φ<? είκονογραφημένα ελληνικά Ψαλ¬ 

τήριο εδημιουργήθησαν παρά τφ Πατριαρχείψ Κωνσταντινουπόλεως κατα 

την εποχήν τοΰ Φωτίου, β) Ύπάρχουσι πολλαί ενδείξεις δτι δ διακόσμησαν 

τά Ψαλτήρια ταΰτα είναι δ Ιπίσκοπος Συρακουσών Γρηγόριος ^Ασβε- 

στάς. γ) Έκτος τών γνωστών εικόνων, αίτινες διασύρουσι τούς είκονομα- 

χους, πολλαί έκ τών άλλων μινυογραφιών άναφέρονται είς τήν θεολογικήν 

πάλην τών ορθοδόξων έναντι τών είκονομάχων. Μεταξύ τών είκόνων τούτων 

αί πλέον ενδιαφέρουσαι — καθότι διετηρήθησαν καί ανενέωσαν άργότερον τήν 

βυζαντινήν είκονογραφίαν — είναι οί νέοι τύποι τής Σταυρώσεων και Ανα¬ 

στάσεων (Είς ^δου κάθδδος), οί όποιοι άντανακλώσι τάς περί Ενσαρκώ¬ 

σεων χριστολογικάς θεωρίας τής είκονομαχίας- Συνάγεται επίσης τό γενικώ- 

ιερον συμπέρασμα διά τούς Ιστορημένους κώδικας δτι εϊκονογράφησ.ς δεν 

σημαίνει μετάφρασις δι8 εικόνων τοΰ κειμένου, άλλα ενίοτε άναγωγή είς γεγο¬ 

νότα καί θεωρίας συγχρόνους, μέ τον πρόδηλον σκοπόν διδασκαλίας καί νου¬ 

θεσίας τών πιστών. 
Β) Τήν είκονογραφίαν τοΰ « προσφιλοΰς ήνιόχου » τοΰ αύτοκράτορος 

προσφυώς ό Οπιύ&τ συνδέει προς τήν αύτοκρατορικήν τέχνην (σελ. 157 κ.ε.). 

Έξετάζων τά γλυπτά τής έν τφ μουσείφ τής Κωνσταντινουπόλεως έναποκει- 

μένης στήλης τοΰ Πορφυρίου, ύπογραμμίζει πρώτος αυτός, τήν συγγένειαν 

τών αναγλύφων τούτων προς εκείνα τής βάσεως τοΰ Όβελίσκου του Θεοδο¬ 

σίου. Έκ τής συγκρίσεως ταύτης ώς και εκ τής αντιπαραβολής τής στη?ιης 

προς τά ύπατικά δίπτυχα καί τάς τοιχογραφίας τών κλιμάκων τής Άγιας 

Σοφίας Κίεβου, τάς άπεικονιζούσας σκηνάς τοΰ ιπποδρόμου, προκύπτει δτι 

τό είκονογραφικόν θέμα τοΰ ήνιόχου ανήκει είς εκείνα τής θριαμβευτικής 

τέχνης (συνεπώς δέον νά άναθεωρηθώσι τά δσα περί τής θέσεως τών ηνιό¬ 

χων ύποστηρίζει 0 Φ. Κουκουλές, Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, τόμ. Γ 

(1949), σελ. 35-36) καί ώς τοιοΰτον αντικατέστησε κατά τήν είκονομαχίαν 

τάς έν Μιλίφ παραστάσεις τών Συνόδιον. Τό τελευταίον τοΰτο συμπέρασμα 

δδηγεϊ τόν σ. εις τήν σκέψιν οτι ή Είκονομαχία δεν επιζητεί άνεικονικήν δια- 

κόσμησιν, αλλά διακρίνει μεταξύ θρησκευτικής καί αύτοκρατορικής τέχνης. 
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Ή αυτή διάκρισις παρατηρεΐται και εις την τέχνην του Ίσλάμ. Έξ οΰ συμπε¬ 

ραίνει ό σ. οτι «Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι παρατηρουσιν οί μέν τούς 

δέ, και πότε μέν επηρεάζουσιν αλλήλους πότε δε ένεργούσι κατά τρόπον άνά- 
λογον ». 

Γ) Η ανωτέρω διαπιστωσις ενισχύεται και έκ των χωρίων του Συνε- 

χιστοΰ τού Θεοψάνους, ένθα δ λόγος περί των τού Θεοφίλου κτισμάτων ( σελ. 

145 κ.ε. και 169 κ.ε. ). Τό κείμενον τού Θεοφάνους εξετάζεται ενταύθα υπό 

το φως τής μαρτυρίας Μουσουλμάνου συγγραφέως, τού θαίαιί:, δστις ισχυ¬ 

ρίζεται διά τό εν Μεγάλφ Παλατίφ περίπτερον τού Μαργαρίτου οτι μιμείται 

ισλαμικόν πρότυπον. Ό Ογε^γ Ιπικαλεΐται και άντίστροφον μαρτυρίαν τού 

αύτού Ι&ηΐ, κατά την δποίαν τον Μαργαρίτην εμιμήθη άργότερον, εν έτει 

859, είς Ιν εκ των κτισμάτων του 6 Χαλίφης ΕΙ - Μαΐχΐάτ, δστις και Ικάλεσε 
"Ελληνα ζωγράφον διά νά κόσμηση τό άνάκτορόν του. 

Δ) Ό ΟπιΒαΓ ανατρέπει τάς υποθέσεις τού Α. νο§ί σχετικώς μέ την 

υπό του ^Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου άναφερομένην τελετήν τής Κυρια¬ 

κής τής Ορθοδοξίας. Άναλύων τά υπό τού αύτοκρατορικού συγγραφέως εξι¬ 

στορούμενα καί συνδυάζων ταύτα πρός τά ιστορικά γεγονότα καταλήγει εις 
τό συμπέρασμα οτι τά τελούμενα Ιν τή Μεγάλη Έκκλησή επί τή Εορτή 

τής Ορθοδοξίας δεν συμβολίζουσιν αύτοκρατορικήν «μετάνοιαν», αλλά μνη- 

μονεύουσιν απλώς γεγονότα τής Άναστηλώσεως έχοντα ώς κεντρικόν πρόσω- 
πον τήν αύτοκράτειραν Θεοδώραν. 

Ε ) Τίθεται ωσαύτως τό ζήτημα τής συμμετοχής των γυναικών είς τήν 

Είκονομαχίαν. Τό γεγονός δτι αί δύο διαδοχικοί αναστηλώσεις οφείλονται είς 

τάς γυναίκας τού αύτοκρατορικού οίκου ύπεγραμμίσθη προ πολλού υπό των 

ιστορικών. Δέον δμως νά έξετασθή ή συμμετοχή αδτη άπό κοινωνικής πλευ¬ 

ράς, ώς λέγει ό ΟταβαΓ. Τά μωσαϊκά Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, εν 

οίς παρίστανται αι μητέρες όδηγούσαι πρός τον άγιον τά τέκνα των, τό επει- 

σόδιον τής Χάλκης, ένθα αϊ γυναίκες κατέσφαξαν τον σπαθάριον τού Δέοντος, 

αποτελουσιν ενδείξεις^ δτι αϊ γυναίκες ήσαν προσηλωμένοι μετά πάθους εις 

τήν λατρείαν των εικόνων. Ή εξέτασις δμως τού ζητήματος καθίσταται σχε¬ 

δόν αδύνατος λόγφ έλλείψεως πηγών : ούδείς άγιογράφος, ούδεμία Σύνοδος 

επικαλείται τήν φύσιν ή τό περιεχόμενον τών δοξασιών καί τών θρησκευτι¬ 

κοί- πράξεων, αΐτινες συνέδεον τάς γυναίκας πρός τήν λατρείαν τών εικόνων. 

Δΰναται έν τούτοις νά θεωρηθή ώς βέβαιον δτι αϊ δοξασίαι τών γυναικών 
ήσκησαν σημαντικήν επιρροήν είς τήν έκβασιν τού άγώνος. 

Παρεθέσαμεν ανωτέρω δείγματά τινα τών πλουσιωτάτων επιτευγμάτων 

"τού μελετήματος, τού όποιου μεγίστη είναι ή συμβολή είς τήν γνώσιν τής 

μεσαιωνικής τέχνης καί ιστορίας. Ή εξονυχιστική εξέτασις πλήθους μνημείων 

καί κειμένων, ή αναθεώρησις τών μέχρι τούδε προβαλλόμενων ερμηνειών, αί 

συνθετικοί κρίσεις όδηγοΰσιν εις συμπεράσματα πολυσήμαντου αξίας. Ή ταρα¬ 

χώδης εποχή τής Εϊκονομαχίας ύπήρξεν, ώς άποδεικνύει ό Οτπβαι:, αποφα¬ 

σιστική ούχί μόνον διά τήν έξέλιξιν τής είκονογοαφίας, αλλά καί διά τήν 

προΰπόθεσιν τής εξελίξεως ταύτης, τήν άποκρυστάλλωσιν δηλαδή τών θεολο- 

γικών περί εικόνων θεωριών. Κατά τήν εποχήν ταύτην συντελεΐται εν τφ 

κέντριο τής αυτοκρατορίας ή εκλογή και διαδοσις τών άλλοτε τοπικών εικό¬ 

νων ώς καί ή δημιουργία νέων τύπων οϊτινες διαιωνίσθησαν μέχρις ημών. 

Ή γράφουσα θά έπεθύμει νά πρόσθεση τας κάτωθι λεπτομερειακές παρατη¬ 

ρήσεις : 
*Εν σελ. 173, τό κείμενον τού κώδ. ν&Π Ογ. 822, τοΰ Νικηφόρου Καλλίστου 

αναφέρει « πέπλους χρνσοϋφεΐς καί περίχρυσα καταπετάσματα καί... δοχεία τής αναί¬ 

μακτου θυσίας ». Πρόκειται περί πέπλων λειτουργικών καί ούχί « περί ενδυμάτων τής 
αύτοκρατείρας ». Ό ορος « πέπλος » διά τά άμφιάσματα τοΰ θυσιαστηρίου εϊναι καί 
άλλοθεν γνωστός. Ώς πρός τήν συνήθειαν δέ νά άφιερώσιν αί γυναίκες τάς αμφιέ¬ 

σεις των ϊνα χοσμηθή τό άδυτον τοΰ ναοϋ, αΰτη μαρτυρεΐται πολύ παλαιότερον άπό 
τήν εποχήν τής Εϊκονομαχίας καί δή άπό τών πρώτων χριστιανικών χρόνων : βλ. 
Παλλαδίου, Λαυσαϊκή ιστορία, κεφ. ριθ', Μί^ηε, Ρ. Ο., τόμ. 34 στ. 1223. "Εν 
τφ αύτφ κεφαλαίφ εις τά περί « σωληνωτών » υφασμάτων λεγάμενα προσθετέα καί ή 
ελληνική βιβλιογραφία: Γ. Σωτηρίου Περί τής έξωτερικής περιβολής τών κλη¬ 

ρικών, Γρηγόριος Παλαμας, τόμ. Γ' σελ. 360 κ.ε., Φ. Κουκουλέ, Λαογραφία 
Η' (1921), σελ. 256-257 καί κυρίως Α. Χατζημιχάλη, Τά χρυσοκλαβαρικά, 
συρματέϊνα - συρμακέσικα κεντήματα, Μεΐαη^εδ Οίίβτίδ & ΟοΙ. εΐ Μ. Μετίίετ, 

1952, σελ. 17-21. 
Σχετικώς μέ τούς^αυτομάτους μηχανισμούς τοΰ Θεοφίλου πειστικά φαίνονται τα 

έπιχειρήματα τοΰ Α. Αΐίοείάί, Οεεοΐιίεΐιΐε άεδ ΗΐΓοηΙ&6επΐίΐ1ίε1δ, Νοίινεΐΐε 
Οΐίο, 10 ( 1950),.σελ. 549 κ.έ., οστις παραδέχεται ότι τά αύτόματα εΐσήλθον πολύ 
προ τής εϊκονομαχίας εις τό Βυζάντιον. Διά τήν ελληνιστικήν προέλευσιν τών αυτο¬ 

μάτων πρόσθες εϊς τήν άλλην βιβλιογραφίαν τοΰ Αΐίοείάΐ: Ο εο Γ& ε Κεγο, Ατι 
5&1να£εά ίτουι Πιε δεα, Ατθ1ιεο1ο£γ, νοί. I Νο 4, Δεκ. 1948, σελ. 179 - 185 καί 
ΚοθετίΤ. ΟυπίΠετ, Οτεείί είδίΓοΙ&Ιιεδ ίη αδίτοΐαθεδ οί Πιε τνοΗά, Οχίοπΐ 

ϋη. Ρτεδδ 1932. 
Πολυτιμότατη ή μαρτυρία τοΰ Πατριάρχου Νικηφόρου ( 780 - 815 ) διά τήν ιστο¬ 

ρίαν τών βυζαντινών υφασμάτων καί δ ή διά τήν σκοτεινήν περίοδον μεταξύ Ηρα¬ 

κλείου καί Μακεδόνων. Μία μόνον έπιφύλαξις ώς πρός τήν έλευθέραν άπόδοσιν τής 
τελευταίας συμπερασματικής προτάσεως. Τό κείμενον φαίνεται αρκετά σαφές, η 
γνώμη τοΰ Πατριάρχου κλίνει πρός τό δεύτερον σκέλος τής διαζεύξεως : « Τα οικεία 

τοΐς οίκείοις εφαρμόζοντες >. Ή πρότασις ήτις ακολουθεί έπεξηγεϊ άκριβώς τό δεύ¬ 

τερον τοΰτο σκέλος. 
Διά τήν σχέσιν τής εικονογραφίας τών Επτά Παίδων εν Έφέσφ προς το δόγμα 

τής ένσάρκου Άναστάσεως βλ. τά σχετικά κείμενα παρά Ε. Μ Ά 8 δ η ο η, ^ Εεδ 
δορί: άοτηι&ηίδ ά’ΕρΗέδε εη ίδίαιη εί εη οΗτεΗεηίε, Ρ&πδ 1955, σελ. 64 κ.έ. 

ΜΑΡΙΑ Σ. ΘΕΟΧΑΡΗ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ1 

ιδίςι των κατά τά έτος 1959 υπο Ελλήνων δημόσιευθεισών μελετών σχετιζο- 
μένων κατά τινα τρόπον μέ τον υπό τής Έπετηρίδος έπιδιωκόμενον σκοπόν. 

ΑΕΜ 
ΑΕΚΔ 
Άθηνά 
Αθηναϊκά 
ΑΘΛΓΘ 

Ακτίνες 
Άνάλεκτα 
ΑΠ 
ΔΙΕΕ 
ΔΧΑΕ 
Εκκλησία 
Ελλάς 
Ελληνικά 
ΕΕΒΣ 
Ήλειακά 
Θεολογία 
Θεσσ.Χρον. 
Κρ.Χρ. 
Κυπρ.Σ. 
Λεσβιακά 
Λαογραφία 
ΜΕΕ 
Μικρ.Χρ. 
ΜΗ 
ΝΕ 
’ Ορθοδοξία 
ΠΑΑ 
Παρνασσός 
Πελ. 
Σερρ. Χρον. 

Βγζαη£ϊοη 
ΟΒ3 
ΚΕΒ 

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ 

—Άρχεϊον Εύβοϊκών Μελετών ( περ. ), Αθήναι. 

=Άρχεϊον Εκκλησιαστικού καί Κανονικού Δικαίου (περ.), Άθήναι. 
— ( περ. ), Άθήναι. 
= ( περ.), Άθήναι. 

Αρχεϊον Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ και Γλωσσικού Θησαυροί» ( περ. ), 
Άθήναι. 

= ( περ.), Άθήναι. 
= (περ.). 

=Άρχεΐον Πόντου (περ. ), Άθήναι. 

== Δελτίον Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας (περ.), Άθήναι. 

— Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (περ. ), Άθήναι. 
= ( περ. ), Άθήναι. 

ειδικός τόμος τής «Νέας Παγκοσμίου Εγκυκλοπαίδειας», Άθήναι. 
= (περ. ), Θεσσαλονίκη. 

—Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών (περ.), Άθήναι. 
= ( περ. ), Πύργος. 

= (περ. ), Άθήναι. 

— Θεσσαλικά Χρονικά ( περ.), Άθήναι. 
= Κρητικά Χρονικά (περ.), Ηράκλειον. 

= Κυπριακάί Σπουδαί (περ.), Λευκωσία. 
= (περ. ), Μυτιλήνη. 

= ( περ. ), Άθήναι. 

= Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια ( Δρανδάκη - « Πυρσοί » ). 
— Μικρασιατικά Χρονικά (περ.), Άθήναι. 
= Μακεδονικόν Ήμερολόγιον. 

= Νέα Εστία (περ. ), Άθήναι. 
= (περ.), Κωνσταντινούπολή. 

= Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών. 
~ (περ.), Άθήναι. 

— Πελοποννησιακά ( περ.), Άθήναι. 

= Σερραϊκά Χρονικά (περ. ), 

— ( περ.), Βρυξέλλαι. 

= Οτεείί δηά Βγζ&ηί:ΐη δίυάίεδ. 

= Κενιΐθ άεδ Είιιάεδ Βγζ&ηΗηε3. 

1 Σννετάχϋη *πό Δημ. Ν. Παγκάλου. 

6 - 5 -1960 

Α'-ΓΕΝΙΚΑ 

ΑΒΡΑΜΑΝΤΗ Ιω. Πώς οραματίζομαι την Παναγίαν Σουμελά εις την Μακεδονίαν, 

ΜΗ, 1959, 267 - 272. 
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Σόφιας. Τό έν Βενετίρ Ελληνικόν Ίνστιτοϋτον Βυζαντινόϊν καί Μετα¬ 

βυζαντινών Σπουδών (πορίσματα από την μελέτην προχείρων διαχειριστικών 
βιβλίων τών ετών 1544 - 1547 καί 1549 - 1554 τής παλαιάς κοινότητος Βενε¬ 

τίας), ΠΑΑ, 33 ( 1958 ), 1959, 466-487. 

ΑΝΩΝΥΜΟΥ. Αί έν Θεσσαλονίκη έορταί τού Αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά επί τή 
600ίί έπετείο) από τής κοιμήσεως αύτοΰ. Εκκλησία, ΛΤ', 1959, 423-426. 

ΔαγΤΟΓΛΟΥ Π. Ή Δ. Ευρώπη ανακαλύπτει τό Βυζάντιον, Ακτίνες, ΚΒ , 1959, 18- 19. 

ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ Δ. Α. Βυζαντινοί Σπουδαί, ΜΕΕ, Συμπλήρωμα, 176 - 182. 

— Κωνσταντίνος I. Άμαντος, ΕΕΒΣ, ΚΘ , 1959, 449-454. 

ΚΑΜΠΟΥΡΗ Ζ. π. Τό σύστημα τών πραγματευτών Ρωμαίων, Λεσβιακά, Γ , 1959, 

17-23+πίν. 1. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Είρηνουπόλεως, *Η Πρίγκηπος, Όρθοδοξία, ΛΔ , 1959, 162- 166. 

— Θεοδότη, ή μήτηρ του Μιχαήλ Ψελλοΰ, Όρθοδοξία, ΛΔ', 1959, 322-326. 

— Αί νήσοι Άντιρόβινθος, Λέανδρος καί Πήττα, Όρθοδοξία, ΛΔ , 1959, 10-11. 

Μάκρη Κωνςτ. Τά χιορία καί μοναστήρια τής Κυζικηνής Χερσονήσου, Μικρ.Χρ., 

Η', 1959, 129 - 172. 
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΡΟΚ. Ή εκκλησία έν ταϊς φυλακαΐς καί τοΐς άναμορφωτικοΐς 

καταστήμασι, Εκκλησία, ΛΤ', 1959, 9-10, 24-26, 43 -45, 62 -64. 

ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΗ Γ. Ε. Έξέλιξις τής Νοσοκομειακής ιδέας από τών αρχαιότερων χρόνων 

έως τών ημερών μας, Άνάλεκτα, 1959, 69- 102. 

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Γ. Τά Χριστούγεννα εις τον λαόν, Παρνασσός, Α', 4, 429 -442. 

ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣ. Τό Διορθ. καί Διαχριστιανικόν έργον τού Γ. Στρηνοπούλου, Όρ¬ 

θοδοξία, ΛΔ', 1959, 200-211. 
ΤΖΑΝΝΕΤΗ Γ. Ανάσταση καί "Ελληνες, Ακτίνες, ΚΒ', 1959, 185- 187. 

ΤδοσκΚΑδ Οι* Οβί δοοίατΐ §Γεοΐ άί Ραάονπ ηεΐ πηηον&ηιεηίο αιΐίιιτ&ΐε <3ε1Γ 
ΟπεηΙε ΟτΙοάοδδο, Ραάονα, 1959 ? 8°ν, 36+12 είκ. 

ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. Β. Κιονσταντϊνος I. Άμαντος ( 1874 - 1960), Άθηνά, ΞΓ’, 1959, 3 - 14. 

— Οίτο Οίαππείΐί, ΕΕΒΣ, ΚΘ', 1959, 455 -457. 

— 961 - 1961 μ.Χ., δύο επέτειοι, Κρ.'Ε., 1959, 5-7. 
— Ή «Φλογέρα τού Βασιλιά» τού Κ. Παλαμά, Παρνασσός, Α', 1-2, 59-74. 

ΦΑΛΜΠΟΥ ΦίΛ. Ό Φραγκομαχαλάς τής Σμύρνης καί τά φραγκοχιώτικα βιβλία, Μικρ. 

Χρ„ Η', 1959, 173-226. 
ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ Χρ. Ή πανήγυρις τής μονής Τιμίου Προδρόμου, ΜΗ, 1959, 159 - 160. 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Θαυμακοΰ. Περί νεωκόρων, Εκκλησία, Λ*χ , 1959, 263-265, 289, 

314-317, 346-348, 392-397, 411 -413. 

Β' - ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 

Αμαντο3 Κ. Εεδε - ίταοΚΙε [I: Οοάβχ δίπβϊΗοΐΐδ 534, II: Ιατροσόφια], Ρ.ΕΒ, 
XVII, 1959, 184-189 [Περί Παϊσίου Άγιαποστολίτου ]. 

ΒΑΕΑί,ορυΕΟδ Α. Ε- ϋΐβ ίτα£ε άετ £ΐ3ΐιΐπνΰπ1ί£ΐΣ:εΐί: άετ « ΠείοΙιβηΓεβε &ιαί Ε. 
Νοΐ3.Γ3δ » νοη ΙοΙιαπαεδ Μοδείιοδ (15 ΙΕ.), ΒΖ, 52, 1959, 13-21. 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΚΦ' 33 
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08ΑΝΑΚΟΡΙΛ8 ΐ>. ]. Α Β^ζ&ηίΐηε Ι^οοΙβ Άί ΙΗβ Κ.6Π3Ϊ553ΠΟ0. Τίιβ ΑίΙΐίπάβ οί 
ΜιοΒαθΙ Αροδίοΐίδ ίοπ&Γά ίίαε Ρί86 οί Γί&Ιγ ίο Οηΐίιιπιΐ Εηιΐηοηοε 
ΟΒ5, 1, 1958, 157 - 162. 

Γεδεων Μανουήλ, Φαναριωτική Γραμματογραφία. Αναμνήσεις περισωθεϊσαι, ΑΘΛΘ 
ΚΔ', 219 - 226. 

Ευσέβιος Καισαρείας, τόμοι 1-2, Άθήναι 1959. “Εχδοσις Άποστολ. Διακονίας 
τής Εκκλησίας τής Ελλάδος - Πατέρες τής Εκκλησίας, τόμοι ΚΑ' (σελ 
482), ΚΒ' (σελ. 436 ). 

ΖΩΡΑ Γ. θ. "Αγνωστος παραλλαγή τοΰ «Θρήνου τής Κωνσταντινουπόλεως», Παρ¬ 
νασσός, Α', 8, 329-342. 

— Χρονικόν περί των Τούρκων Σουλτάνων, Άθήναι 1958. 

Αι τελευταίοι προ τής αλωσεως δημηγορίαι Κωνσταντίνου τοΰ Παλαιολόγου 
καί Μωάμεθ τοΰ Πορθητοΰ, Άθήναι 1959. 

Αγνωστος παραλλαγή τοΰ «Θρήνου τής Κωνσταντινουπόλεως», Άθήναι, 
1959, 

— Ψυχωφελές ποίημα «περί Μεθύσου», Ήλειακά, ΙΗ', 1959, 537-550. 

— Ιστορία τοΰ Πτωχολέοντος (κατά ανέκδοτον παραλλαγήν τοΰ νεαπολιτικοΰ 
κώδικος III. Α. α. 9), Άθήναι 1959. 

ΘεοδωρακΟΠΟΥΛΟΥ I. Ν. Πλάτων - Πλωτϊνος - Ωριγένης, Άθήναι 1959, 80. 

Ιωαννου Δαμασκηνού. Έγκώμιον εις την Κοίμησιν τής Θεοτόκου, Εκκλησία 
ΛΨ’, 1959, 281 -282. 

ΚΡΙΑΡΑ Εμ. ”Η μεσαιωνική ελληνική Γραμματεία, «Ελλάς», 1959, 558 - 584. 

— Παρατηρήσεις στό κείμενο των ποιημάτων τοΰ Ίακ. Τριβώλη, Βγζ&ηΠοη, 

XXVIII ( 1958 ), 1959 (Μέ1&η§;ε5 Κοάοΐρΐιβ ΟυΠΙαηά), 67 -89. 

Λαουρδα Βασιλείου. Φωτίου όμιλίαι, Θεσσαλονίκη, 1959, ιδ'+128*+πίν. 9+269. 

Λιβαδαρα Νικ. Α. Το πρόβλημα τής γνησιότητος των αγιολογικών ύμνων τοΰ Ρω¬ 
μανού, Άθήναι 1959, 8°, 170. 

Μεγα Γ. Α. Παλαιά ιστορικά τραγούδια τοΰ Πόντου, Λαογραφία, ΙΖ', 1958, 373 - 382. 
Μερεντιτου Κ. Ό Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος καί τό έργον αυτοΰ, ΕΕΒΣ, ΚΘ', 

1959, 273-321. 

Μπουμγιουλιδου Φ. Κ. Μιχαήλ - Έρμόδωρος Λήσταρχος. "Ελλην Λόγιος τοΰ ΙΤ' 
αίώνος, Άθήναι 1959, 8ον, 48 + 1 πίν. 

ΜΕΤΑΞΑ Γ. Τοΰ Γαβρά ή τραγωδία, ΠΕ, 1959, 5075 - 5077. 

Νικολάου Ν. Τ. Τό χρονικό τοΰ Μονάχου Ήσαίου, Σερρ. Χρον., Γ', 1959, 240-248. 

Οικονομιδου Αλ. Ν. Μάρκου τοΰ Ευγενικού, άρχιεπ. Εφέσου, Λόγος προς τον βα¬ 

σιλέα Ίωάννην τόν Παλαιολόγον άπορήσαντα, Μικρ. Χρ., Η', 1959, 3 -32. 

Τ Παντελεημονος Αχαιας. Οι ύμνοι τής ημέρας των Χριστουγέννων του Αγίου 
Τωάννου τοΰ Δαμασκηνού, Εκκλησία, ΛΤ’, 1959, 442-444. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΟΥ. Περί τό φσμα τού Γαβρά, ΠΕ, 1959, 5366-5368. 

Ρωμαίου Κ. *Η πάλη τοΰ Διγενή καί τοΰ Χάρου, ΑΠ, 1958, 167- 178. 

Ρωμανού του Μελωδου ύμνοι. Τόμ. Δ'. Μέρος Α', ύμνοι ΛΖ'- Μ', Άθήναι 
1959, 8°, 183. 

Σταυριδου ΒΑΣ. Ή Αλεξανδρινή Σχολή μετά τόν Ωριγένη, Όρθοδοξία, ΛΔ', 1959, 
53-57. 

Σταυροπουλου Γ. Δύο "Ελληνες ποιητές στή Φλωρεντία τοΰ XV αιώνα, ΝΕ, 1959 
1339 -1346. 

Τςικνοπουλου Ιω. Συγγραφική τέχνη καί γραφικός πλοΰτος τοΰ Αγίου Νεοφύτου, 
Κυπρ.Σ,, ΚΓ', 1959, 59- 184. 
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Τςολακη ΕυδοξοΥ. Μιχαήλ Γλυκά. Στίχοι ους έγραψε καθ’ δν κατεσχέθη καιρόν, 

Θεσσαλονίκη 1959, ιε'+45. , χ 
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν. Β. Μελετήματα περί Ιωσήφ Βρυεννίου. Α Τό ζήτημα των συνεισα- 

κτων έν Κρήτη καί Κύπρω (περί τό 1400). Β' Χρονολογικά προβλήματα τής 

ζωής καί τοΰ έργου, ΕΕΒΣ, ΚΘ', 1959, 1 -34. 
ΧΡΗΣΤΟΥ Παν. Νικήτα Στηθάτου, μυστικά συγγράμματα, Θεσσαλονίκη 1957, 196. 

— Ή ύμνογραφία τής αρχαϊκής Εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 1959, 53. 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Θαυμακοΰ. Ή φσματική Ιερά ακολουθία τοΰ Αγίου Γρηγορίου τοΰ 
Παλαμά καί ή έν αυτή κοσμητική φρασεολογία, Εκκλησία, ΛΤ', 1959, 113- 

116, 141-143. 

Γ' - ΓΛΩΣΣΑ 

ΑΜΑΝΤΟΥ Κ. Γλωσσικά περίεργα, ΝΕ, 65, 1959, 424 - 425. 
ΒαγιΑΚΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. Έκ τοΰ τοπωνυμικού τής Ιθάκης, ΕΕΒΣ, ΚΘ', 1959, 322 - 348. 

_ Βυζαντινά ονόματα καί επώνυμα έκ Μάνης, Πελοποννησιακά, Γ , 1959,185 - 221. 

— Ή εκκλησιαστική γλώσσα καί ή μεσαιωνική καί ή νεοελληνική ονοματολογία, 

Άθηνά, ΞΓ', 1959, 195 -245. 

ΘαΒΩΡΗ Α. I. Ή προέλευση τού άρσενικοΰ άρθρου «I» τών βορείων νεοελληνικών 
ιδιωμάτων, Ελληνικά, ΙΤ', 1958 - 1959, 189 -202. 

ΚαρΑΝΙΚΟΛΑ Σωτ. Παρωνύμια καί σκίοπτικά ονόματα έν Σύμη, ΔΑ, Γ , 1958 ( 1959), 

3.34 - 176. _ , _ 
ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Νίκ. Παρατηρήσεις εις τήν διάλεκτον τής Δ. Κρητης, Αθήνα, 

ΞΓ', 1959, 319-335. 
ΚΟΝΤΟΥ Κ. Λεσβιακές Ιδιωματικές λέξεις, Λεσβιακά, Γ', 1959, 25-30.^ 

ΚΟΥΚΚΙΔΗ Κ. Λεξιλάγιον ελληνικών λέξεων παραγομενιον έκ τής τουρκικής γλοισσης, 

ΑΘΛΘ, ΚΔ', 1959, 281 -312. 

ΜαΝΔΗΛΑΡΑ ΒΑΣ. Αθησαύριστα αριθμητικά, Άθηνά, ΞΓ , 1959, 336-353., 

ΜΠΟΓΚΑ Ευαγγ. Τουρκικές λέξεις σέ παλιότερα ελληνικά κείμενα, Θεσσ. Χρ., Ζ' - Η', 

1959,148-220. 
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ X. Μορφολογία τών ροδίτικων ιδιωμάτων, ΔΑ, Γ , 1958 (1959), 

9 -106. 

Δ' - ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

ΑΘΩ Γιάννη, Αί περί λέπρας καί λεπρών κοινωνικοί απόψεις Γρηγορίου του Νύσ- 

σης. Ακτίνες, ΚΒ', 1969, 158- 162. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ιω. ”Η διδασκαλία τοΰ Ιουστίνου καί τών στωϊκών περί ελευθερίας 

τής βουλήσεως, Εκκλησία, ΛΤ', 1959, 196- 198, 214-215. 

ΔημητροπΟΥΛΟΥ Π. Ή πίστις τής Αρχαίας Εκκλησίας ώς κανών ζωής (33-60 

μ.Χ.), Θεολογία, Λ', 1959, 51-90, 201 -234, 361 -389, 597 -617., 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘ. Τό αγγελικόν μήνυμα τής άγιας νυχτός τών Χριστουγέννων και 
ή έρμηνεία αυτού υπό τό φώς τών χειρογράφων τής Νέκρας Θαλάσσης, Εκ¬ 

κλησία, ΛΤ, 1959, 447 -448. 
-- Εις την Κοίμησιν τής Θεοτόκου, Εκκλησία, ΛΤ', 1959, 283 - 285. 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ευαγγ. Ή μορφωτική αγία τού ίσχύοντος Τριιρδίου, Αθήναι 1958, 169. 
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ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ευαγγ. Ή αισθητική τής ελληνικής ορθοδόξου λατρείας, Εκκλησία 
ΛΤ , 1959, 176 - 178. 

— 'Η ορθόδοξος άσκησις καί ή νηστεία, Εκκλησία, ΛΤ, 1959, 429-430. 

— Τό λειτουργικόν ή μυσταγωγικόν κήρυγμα, Εκκλησία, ΛΤ', 1959, 349-351. 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ανδρεου. *Η περί άποκαταστάσεως των πάντων ιδέα, Θεολογία. Λ\ 
1959, 20- 50, 179-200. ' 

Καλογηρου Ιω. Μαρία ή αειπάρθενος Θεοτόκος κατά την ορθόδοξον πίστιν, Θεσσα¬ 
λονίκη 1957, σ. ΙΧ+176. 

ΚΑΡΜΙΡΗ ΙΩ. Η περί έξελληνισμοΰ τοΰ Χριστιανισμού θεωρία απαράδεκτος, Εκκλη¬ 
σία, ΛΤ', 1959, 286 -289. 

— Εκ τής έκκλησιολογίας τού Άγιου Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, Εκκλησία, ΛΤ' 

1959, 231- 235, 305 -308, 336-343, 372 -375, 386-389. 

ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΓεΡ. Ή σύγχρονος Χριστιανική οικουμενική κίνησις καί ή Όρθοδοξία, 
Παρνασσός, Α', 4, 511 - 512. 

ΚοΝίϋΑΚΓδ Οεκ. Ζπγ άετ επίδίεθιιη^ άετ άίοοεδε <3ετ ετζΕίδίαιηδ νοη 
Αοίιπάε ηη<3 άετηοίϊΙίΑε Νο3 Βει ΡαγΙΕο^, Θεολογία, Α', 1959, 1- 19. 

ΟΡΝΑΡΑΚΗ I. Κ. Τό πρόβλημα των αξιολογικών κρίσεων έν τή ψυχολογία τής θρη¬ 
σκείας, Θεολογία, Α', 1959, 91 - 113. 

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Σπ. ΙΙρολεγόμενα εις τήν έρώτησιν περί Θεοϋ, Θεολογία, Α', 1959 
459-491, 649-685. ’ 

Κωνςταντελου Δ. 1·^Χριστιανική Όρθόδοξος πίστις καί θεραπευτική, Ακτίνες, 

Κωνςταντινιδου Χρυς. Οίκουμ. Πατριαρχεΐον καί δυτικός πολιτισμός, Όρθοδο¬ 
ξία, ΛΔ', 1959, 80-87. 

— Τεχνητή γονιμοποίησις καί θεολογία, Όρθοδοξία, ΛΔ', 1959, 36 - 52, 212 - 230 

— Προσηλυτισμός, οικουμενική κίνησις καί Όρθόδοξος Εκκλησία, Θεολογία, Α'” 
1959,153 -178,356 -360. 

— Ορθοδοξία τών πατέρων καί όρθόδοξος νεοπατερισμός, Όρθοδοξία, Λ', 1959, 
239 ~ 245, * 

Μπέμπη Γ. Η Θεία Ευχαριστία κατά τήν πατερικήν ερμηνείαν, Εκκλησία, ΛΤ' 
1959, 143 - 145. 

ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗ Π. I. Ή χριστιανική προσευχή έν τψ πλαισίφ τής ιστορίας τών θρη¬ 

σκευμάτων, Εκκλησία, ΛΤ', 1959, 109- 113. 

— Χριστιανισμός καί εργασία, Εκκλησία, ΛΤ', 1959, 208 - 212, 229 - 231, 243 - 245. 

— Εισαγωγή εις τούς Μονολόγους τού Τερεμίου, Θεολογία, Λ', 1959 279-312 
390-439, 618 - 637. 

ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ Μητροπ. Καρθαγένης, 'Η ελληνική θεολογία τής εποχής μας, Άνάλε- 
κτα, 1959, 29 - 39. 

ΡΕΠΑΝΕΛΛΗ Μα ΞΙ ΜΟΥ ’Αρχιμ. Ό δυναμισμός τοϋ Χριστιανισμού, Όρδοδοξία, ΛΔ’ 
1959, 88 - 94. ’ 

ΤΡΕΜΠΕΛΛ Παναγ. Δογματική της ορθοδόξου καθολικής εκκλησίας, Άθήναι 1959 
Α', ις +568, Β’, η'+422. 

— Επιδράσεις ειδωλολατρικαί επί τής χριστιανικής λατρείας, Θεολογία, Λ', 1959, 
563 - 578. 

Τςιρπανλη Αιμ. Ίερομ. Ή όρθόδοξος ασκητική παράδοσις, Θεολογία, Λ', 1959, 
2<0 - 2ι8. 

ΗΑΐ)ΐινΑ5δΐαου ΌΕνι3 ΑΓοΙιίηιαηάπίο. Π* πιΐδδΐοπ άεδ ρτορίιείεδ Απιοδ εΐ ίο- 
ΠΑ5, Άνάλεκτα, 1959, 59 -68. 

Βιβλιογραφία 517 

ΧΡΗΣΤΟΥ Παν. Ή περί ανθρώπου διδασκαλία τοΰ Θεοφίλου Αντιόχειας, Θεσσα¬ 

λονίκη 1957, 39. 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Περί ίερωσύνης, Εκκλησία, ΛΤ', 1959, 7 - 8, 19 - 21. 

Ε' - ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ, ή προσφορά τοϋ Παύ?ωυ, Εκκλησία, ΛΤ , 1959, 253 - 255. 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΟΥ ΒΕΝ. Φ. Ή εκκλησιαστική επαρχία Προύσης, Μικρ. Χρον., Η', 

1959, 97 - 128. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩ. Οί Παυλικιανοί, ΑΘΛΓΘ, ΚΔ', 3 -136. 

ΑΡΤΕΜΑΚΗ Στ. Ό αύτοκράτωρ Κωνσταντίνος, ΝΕ, 65, 1959, 799-801. 
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΜΟΥΣΕΪΟΝ 

I. Νέα αποχτήματα. 

Το Βυζαντινόν Μουσεΐον έπλουτίσθη καιά τό λήξαν έτος 1959 διά των έξήσ 
αντικείμενων : * 

1) Τρεις (3) αξιόλογοι τοιχογραφίαι των αρχών τοΰ 13™ «ϊώνος, άποτοιχισθεΐ- 

σα. εκ τού αγίου Γεωργίου Ώρωποΰ καί είκονίζουσαι "Ιεράρχας, ώς καί έτέρα τοι¬ 

χογραφία του Παντοκράτορας τοΰ 14°ν α1 άποτοιχισθεϊσα έκ τοΰ Ναοΰ τοΰ Κο.μη- 

τηριου Ιαναγρας, παρεδόθησαν είς τό Μουσεΐον υπό τής Α' Εφορίας Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων. 

2) Έξ άγοράς τό Μουσεΐον απέκτησε δύο Βημόθυρα είκονίζοντα τον Εύαγγελι- 

σμόν και Προφητας τοΰ τέλους τοϋ Ιβον αίώνος, καί εικόνα τής "Αγίας Αικατερίνης 
με σκηνας εκ τοΰ βίου της, αρχών 18™ αίώνος. 

3) Έκ δωρεών τό Μουσεΐον άπέκτησε: α') Νεκρικήν επιγραφήν έπί {.φάσμα¬ 

τος προερχομενην εξ Αίγΰπτου, β') χειρόγραφον έπί χάρτου περιέχον περικοπάς τοΰ 
Ευαγγελίου, με την αρχήν εκάστου κεφαλαίου είς τήν ελληνικήν καί τό κείμενον 
τουρκιστί με ελληνικούς χαρακτήρας, γ') έντυπον Εύαγγέλιον έκδόσεως Βενετίας τοΰ 
έτους 1<81. 

II. Έργασίαι ουντηρήοεως των αντικειμένων τον Μονσείου. 

- ’ΕΛρΥ^ίαΐ συντι71^σίωζ εικόνων εγένοντο κατά τό έτος τοΰτο υπό των συντηρη- 
ρητων Α. Μαργαριτωφ κα, Ε. Νουκάκη. Ό πρώτος έκ τούτων ήσχολήθη ιδίως μέ 
τον καθαρισμόν εικόνων και εύρεν κάτωθεν νεωτέρων έπιζωγραφήσεων καί άμαυρώ- 

σεο>ν, αξιόλογους παλαιοτέρας εικόνας, έξ ών άναφέρομεν τάς σπουδαιοτέρας : α') είς 
την υπ αριθ. 157 αμφιπρόσωπον εικόνα απεκαλύφθη μοναδική Σταύρωσις τοΰ 13<>ν 
αίωνος, β ) εις την ύπ* άριθ. 185 είκόνα τοϋ Χριοτοΰ άπεκαλύφθησαν παλαιότερα 

τμήματα επιζωγραφηθεντα, γ') κάτωθεν τής ύπ* άριθ. 986 είκόνος τής Θεοτόκου τοϋ 
9 ν απεκαλύφθη ολόκληρος ή παλαιοτέρα Θεοτόκος τοΰ 16«ν αίώνος. 

_ ° Νουκάκης ησχολήθη κυρίως μέ τήν συναρμολόγησιν καί συγκόλλησιν γλυ¬ 
πτών τεμαχίων τής Αυλής τοΰ Μουσείου, άτινα έξετέθησαν κατά νέαν διάταξιν. 

III. Επιστημονικοί ανακοινώσεις. 

Κατά τό λήξαν έτος εγένοντο εν τφ Βυζαντινώ Μουσείφ αί κάτο>θι άνακοινώ- 
σεις υποςελων τής Χριστιανικής "Αρχαιολογικής Εταιρείας: 

ν κ ^α^ζηδάκης ώμίλησε περί τών Τοιχογραφιών τοϋ Ώρωποΰ. 2) "Η 
Κα Μαρία Σωτηρίου περί μεταβυζαντινών εικόνων τοΰ Σινά. 3 ) °0 κ. Α. Ξυγγό- 

πουλος περί τεμαχίων τινών τοιχογραφιών τοΰ Άγ, "Ορους. 4) Ό κ. Π. Κανελλό- 
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πουλος περί Θεοφάνους τοϋ "Ελληνος. 5) Ό κ. Θ. ϋύδϊ]ς περί Παλαμά καί τής 
Βυζαντινής Τέχνης. 6) Ό κ. Α. Όρλάνδος περί Νέων τοιχογραφιών τής μονής Θεο¬ 

λόγου Πάτμου. 

ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1959 

Ή Διεύθυνσις "Αναστηλώσεως τών αρχαίων καί βυζαντινών μνημείων τοϋ 

"Υπουργείου Παιδείας υπό τήν άμεσον έπίβλεψιν τοΰ Διευθυντου αυτής κ. Εύσταθίου 

Στίκα έξετέλεσε τάς κάτωθι εργασίας έπί βυζαντινών μνημείων : 
1. Είς τήν Μονήν Όσιον Λουκά Φωκίδος. Έσυνεχίσθησαν καί κατά τό 1959 αί 

έργασίαι στερεώσεως καί συντηρήσεως. 
Είς τό καθολικόν τής Μονής έγένετο ή διάνοιξις τών υπολοίπων παραθύρων, 

τά όποια είχον φραχθή διά λιθοδομής, όταν κατά τήν τουρκοκρατίαν είχε μεταβληθη 
τό μνημεΐον είς άμυντήριον, καί άποκατεστάθησαν είς τήν αρχικήν μορφήν των, άνα- 

κατασκευασθέντων τών γύψινων διακοσμητικών φεγγιτών αυτών. Εις τον γυναικωνι- 

την συνεπληρο'ίθησαν τά κατεστραμμένα κονιάματα τών τοίχων καί τά έλλείποντα 

τμήματα τής διά πήλινων πλακών στρώσεως τοΰ δαπέδου του- 

Συνεχίσθησαν επίσης αί έργασίαι καθαρισμού καί στερεώσεως τής όρθομαρμα- 

ρώσεως, άποπερατωθεΐσαι είς τον κυρίως ναόν καί τό νότιον τμήμα τοΰ νάρθηκος. 

Άποκατεστάθησαν επίσης αί πλάγιαι θύραι τοΰ νάρθηκος, τά μαρμάρινα θυρώματα 

τών οποίων είχον θραυσθή καί μετακινηθή. 
Επίσης συνεχίσθησαν καί αί έργασίαι στερεώσεως τών ψηφιδωτών παραστάσείον 

αί όποΐαι είχον άποκολληθή άπό τον τοίχον καί έκινδύνευον νά καταπέσωσι. Είς μέν 
τόν κυρίως ναόν είς τά ήμιχώνια, τών σκηνών τής Γεννήσεως και τής Υπαπαντής 
καί τών "Αγίων Θεοδώρου Τήρωνος καί Δημητρίου είς το μέγα νότιον τόξον, καί 
τών κοσμημάτων τών διλόβων παραθύρων, είς δέ τόν νάρθηκα τών συνθέσεων τής 
Σταυρώσεως, τοΰ Νιπτήρος, καί τών "Αγίων Ειρήνης, Αικατερίνης καί Βαρβάρας. 

Είς τάς ανωτέρω εργασίας, πλήν τοΰ κυρίως καθαρισμού καί στερεώσεως, εγένοντο 
καί έπισκευαί τών όπισθεν τών ψηφιδωτών τοίχων, συμπληρώσεις τών κατεστραμμέ¬ 

νων κοσμημάτων, συμπληρώσεις ρωγμών κλπ. 
Συνεχίσθη ή άναστήλωσις τής Τραπέζης τής Μονής καί συνεπληρώθη ή υπό¬ 

γειος αίθουσα καί ή ανατολική πλευρά μέ την τρίπλευρον κόγχην της. 

Είς τήν ανατολικήν πτέρυγα τών κελλίων τής Μονής, κατηδαφίσθησαν τά νεώ- 

τερα κτίσματα καί άπεκαλύφθησαν είς τόν όροφον ερείπια παλαιών κελλίων, τών 
οποίων έγένετο μερική άποκατάστασις. Είς τήν θέσιν αύτήν έγενοντο επίσης έργασίαι 
διά τήν άνέγερσιν νέου ξενώνος, εξωτερικής μορφής συμφώνου προς το περιβάλλον 

τής Μονής. 
2. Είς τήν Μονήν ΔαψνΙον, έγενοντο έργασίαι είς τόν έξιονάρθηκα τοϋ καθολι- 

κοΰ. Είς τήν νοτίαν πλευράν αυτού άφηρέθησαν τά μεταγενέστερα δι ευτελούς τοι¬ 

χοποιίας συμπληρώματα καί άποκατεστάθη ή αρχική μορφή του μεγάλου διλόβου 
ανοίγματος, διά συμπληρώσεως τοΰ δεξιοΰ τόξου καί επαναφοράς τοΰ ιωνικοΰ κιονος 
είς τήν κατακόρυφον αύτοΰ θέσιν, Κατηδαφίσθη έπίσθη ή μεταγενέστερα εσωτερική 
κλΐμαξ, εντός τής οποίας είχον κτισθή πολλά αξιόλογα αρχιτεκτονικά μέλη και γλυ¬ 

πτά. Ή συνέχισις τής άποκαταστάσεοις τής Δυτικής πλευράς τοΰ έξωνάρθηκος θά 

γίνη κατά το έτος 1960. 
Είς τόν νοτίως τής αύλής τής Μονής χώρον, εκσκαφή γενομένη διά τήν θεμε- 
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“Τν·νΓΙ'?°υ ίθη(!Τ!Γ 1"ί<’ματ0?' «Χ^άλυφε ίρείπι„ παλαίώ, ΧΙ1)Βίωτ . 

νΓΓ ™Τ'ΙΟΛ °ε. η ενΙοι*“μίν°5 “«αϊος λίθος μέ αγαθήν καί I». 
γραφήν « Ευδοξος Δημαινετου Κυδαθηναιεύς >. 

3 ΕΙ' ,6. «84 ,4 θηαεΐον β„ζαντ„ί,ν 'ναίν ιβ, Μσο,μ,ί.ο,,, ίγβνοντο 

Ζΐΐ “” ρ“Γ15/αί 1ην- ',εί.°μθνα ,ίνΐίβ(!“σ1ν “^Οόπων, έργασίαι ά*οκα- ταστασεως της παλαιας μορφής αύτοΰ. 

Τό σημαντικόν καί κομψόν τοΰτο μνημείον του τέλους τοΰ 11ο« «χΐώνος εΧγε 

τελείως παραμόρφωσή διά των δίφορων προσθηκών και επεκτάσεων τάς οποίας είχεν 

υποστη κατα διάφορους έποχάς. Κατηδαφίσθησαν αιφνιδιαστικά* κατ’ άοχήν τα κα'τά 

“ ΓεμΤΓεο^Γ °μηβ'™ «Τ**™· *«> «"* * Ι-ιχώσεφρ άΙρέθ-,Ζ 
I θεμελια τοε διηιχου, ίου ανατολικού τοίχου καί τών κογχών τού Ιερού έκί τών 
οποίων κα, ανηγερθησαν οΐ νέο. τοίχοι. Πολλά άλλο οτο.χείο έπέτρεψον τήν ασφαλή 

ΖΊ~ ίναπολαία,ο.ν τού μνημείου. Ό τροϋλλος, ή'νίτία Ζΐ»*α 

«α α?1 λλ!νΓημί - ζ°νΙ·° <’Ζβδί>ν ά,!ίί“1“' ί!ί8ε,<ίσθ,< μόνον νά ίσισκευασθώσι 
Ζ,Ζ ·Ζ ΙΓ\ ν.ε“Ιε<!ων ί“)ν“«,“Ι“>''· νά σομ,τληρα,θώσι δέ τά ίλλείποντα 
τήθησαν Εγενετο δέκα, ανακεράμωσις, καί είς δύο δίλοβα παράθυρα έπανετοποθβ- 
τηθησαν τα ανευρεθεντα κιονόκρανα καί οί κιονίσκοι. 

τά δ/-5 ·6 έσ<““0ι','4ν Ιοδ ναοί ανευρέθησαν λείψανα τών παλαιών τοιχογραφιών, 

~ —*“1 ^«"βησαν. Κατά τήν γενομένην Ικοκαφήν 

Ινδιαφέροντος αρΖ"ε,110ν“01 >**· ^Υείων καί έπιγραφαί σημαντικού 

Πέρ.ξ τέλος τού ναού έκτίσθη άναλημματικός τοίχος, καί διεμορφώθ», προαύλιου. 

τούτ 15% Τ'” ’* Αγία< Τρ·άί“’ τ°' μοτασκευασθέ,τα κατά 
τους μεταβυζαντινούς χρόνους είς Βασιλικήν, έγένοντο διάφοροι έργασίαι. Άποκατε- 

σταθη η πρόσοψις και η είσοδος, συνεπληρώθη ή στέγασις καί ή κεράμωσις. 

μ!μ πΓαΤον °χωμαΐώμε1ί ”1 έΧΐίσθη έξ"Κρ,“? μανδρότοιχος, άφο» 

5. Είς τον ίνΧώνικα βυζαντινόν ναόν, έγένοντο έργασίαι στερεο,σεως καί άπο- 
καταστασεως της πλινθοπεριβλήτου ωραίας τοιχοποιίας αύτοΰ. 

6. Είς τον Λ Πλατανίτι Βυζαντινόν ναόν, έγένοντο διάφοροι στερεώσεις τής στέ¬ 

γης, αποκατεσταθη το διλοβον παράθυρον τής νοτίας πλευράς, καί άπεδόθη ή άρχική 
μορφή εις τον τροϋλλον. ' 

7. -ΟμοΙω' είς τόκ I, ·ΑτΗκβ, ναόν ,ί( Μονψ Αστεριού, έγένετο ριζική Ιπι- 

μορφή.τ"5 '’Ι6'”'ς εί« « ^ρούλλον «ποκατεστάθη ή άρχ,κή 

έονασία, στε 'Ϊ’ «“ί'”» Λαδά Λσσ,εώς, έγένοντο διάφοροι 

μορφής αίτοΓ ' °να,1ε(ίίμ“01? ^ καί άποκατάστασις τής έ|ωτερικής 

πτου Χα?α«ία^ *“1 τοιχογραφιών τής Περ.βλέ- 

Ήοησαν Γκ π β»"^σ“ν ™ ετοιμόρροπο, τοίχοι παλαιών οικιών. 
ΡΧ, “ ε π“?αη,1λου εργασιαι αναστηλώσεις τής παλαιός οικίας Λάσκαρη 

κ Άναστ ·Οο> Τ” ^ ^ ^ ·*&**" ™ύ καθηγητοϋ 
τής κΓ π , ρ-αν8“" ,ερ,ν“σιαι “ναπαλα,ώσεως τής Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής 

I τού ΖιΓ-”5· 1 ““Ί’^“θΐ^ααν μεταγενέστερα τμήματα τού τρούλλου 
και του δυτ,κου κυλινδρικού_ θολού καί άνακατεσκευάσθησαν συμφώνιος πρός τήν 

μ°ρΦην °υτων ω'τλΐσμένου σκυΘ°δέματος. Οδτω θ' απομακρυνθώσι τά 
εωτερα κατασκευάσματα, δια νά προβάλλουν οΐ παλαιοχριστιανικοί κίονες τοϋ ναού 

εις το ισόγειόν και εις τον γυναικωνίτην. 
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Οί λοιποί θολοί έστερεώθησαν δι’ εξωτερικών χιτώνων καί οί πεσσοί δι’ εσω¬ 

τερικών πυρήνων, επίσης έξ ωπλισμένου σκυροδέματος. 
Είς τό Βαπτιστήςιον τής Καταπολιανής έγένετο καθαίρεσις μεταγενεστέρων επι¬ 

χρισμάτων καί διάνοιξις τών παραθύρων τοΰ τρούλλου. Αί έργασίαι θά συνεχισθοΰν 

κατά τό έτος 1960. 
11. Είς την εν Πάτμφ Μονήν τον Άγιου Ίωάννον τοϋ Θεολόγον. Συνεχίσθησαν 

αί έργασίαι άναστηλοίσεως τής Ν.Δ. γωνίας τής Μονής ητις είχε καταρρεύσει έκ τών 
σεισμών. Κατεσκευάσθη ήδη τό ισόγειον κατά τό έν Πάτμφ επικρατούν σύστημα καί 
υπολείπονται ή κατασκευή τοΰ πρώτου καί δευτέρου ορόφου, οπού θά 8γκατασταθώ- 

σιν ή βιβλιοθήκη, τό σκευοφυλάκιον καί θησαυροφυλάκιον ώς καί ό ξένων. 

Έστερεώθη δ άνωθεν τής κυρίας εισόδου Πύργος καί τό κομψόν κωδωνοστά- 

σιον. Ωσαύτως άπεκαλύφθησαν είς τό Νότιον παρεκκλήσιον θαυμάσιαι τοιχογραφίαι 
τοΰ 12ου αι. Τέλος έξετελέσθησαν είς εύρεϊαν κλίμακα έργασίαι στερεώσεως καί συν- 

τηρήσεως ολοκλήρου τοΰ συγκροτήματος τής Μονής τόσον είς τά κτίρια οσον καί είς 

τάς στέγας ( ταράτσας). 
12. Είς τον εν Θεσσαλονίκη ναόν τον Προφήτου Ήλιου. Συνεχίσθησαν αί ύπό 

τής Διευθύνσεως ’ Αναστηλώσεως άναληφθεΐσαι έργασίαι στερεώσεως καί άποκατα- 

στάσεως τοΰ σημαντικού τούτου μνημείου τής Μακεδονικής Πρωτευούσης. ^ Ο Ναός 
ώς γνωστόν είχεν ύποστή παλαιόθεν καθίζησιν, ήτις είχεν έπιφερει μεγάλην αποκλισιν 

τοϋ μνημείου κατά τήν Β.Α. γωνίαν αύτοΰ. 
Διά τον λόγον τοΰτον είς δλας τάς πλευράς αύτοΰ, πλην τής δυτικής, είχον 

κατασκευασθή τεράστιοι αντιαισθητικοί αντηρίδες, αί οποίαι είχον καί,,ύψει καί εξα¬ 

φανίσει όλοκληρωτικώς τον περικαλλή ναόν. Ουδείς επί σειράν ετών ετολμα να προβή 
είς τήν άποκατάστασιν τοΰ μνημείου. Τό δύσκολον τοΰτο εγχείρημα απετολμησαμεν 

ημείς προσωπικώς, παρά τάς αντιρρήσεις πολλών έπικριτών. 
Έγένετο ειδικόν σύστημα ύποστηρίξεως τοΰ ναοΰ έσωτερικώς δι’ ειδικής κατα¬ 

σκευής έκ μπετόν αρμέ επί τή βάσει μελέτης τοϋ πολ. μηχανικού τής καθ’ ημάς 
Διευθύνσεως χ. Γ. Σολομωνίδη. Τήν δύσκολον καί λεπτήν τούτην εργασίαν έξετέλεσε 
ό έμπειρος βετεράνος αρχιτεχνίτης τής Άνασιηλοόσεως κ. Ν. Κορωνιός, παρηκολού- 

θησαν δέ ταύτας ό “Εφορος αρχαιοτήτων κ. 2. Πελεκανιδης καί ο πολ. μηχανικός, 

κ. Σακλαμπάνης. Μετά τήν άποπεράτωσιν τών εργασιών στερεώσεως τοΰ ναοΰ έσω¬ 

τερικώς, ήρχισαν ν’ άφαιροΰνται πλέον αι αντιαισθητικοί αντηρίδες η μία μετά την 
άλλην, είς τάς θέσεις τών όποίοιν εύρέθησαν μικρά κομψά παρεκκλήσια, τά όποια 
άνεστηλώθησαν καί έλαβον, ούτως είπεϊν, τάς θέσεις τών αντηρίδων. “Ηδη υπολεί¬ 

πεται ή κατασκευή τοΰ δυτικοΰ προστώου τοϋ Ναοΰ. 
13. Είς τά βυζαντινά τείχη τής Θεσσαλονίκης έγένοντο έργασίαι στερεώσειυς έτοι- 

μορρόπιυν τμημάτων, είς εύρεϊαν κλίμακα. 
14. Είς τήν παλαιάν Μητρόπολιν τών Σερρών άνεστηλώθη τό πρός δυσμάς τοΰ 

ναοΰ παρεκκλήσιον. Επίσης διέμορφώθη καταλλήλως ό πέριξ τοϋ ναοΰ χώρος. Έγέ¬ 

νετο άποστράγγισις τών ύδάτων καί στερέωσις τών πρός βορράν τοΰ Ναοΰ χτισμάτων. 

15. Είς το "Αγιον 'Όρος, α) έστερεώθη τό επικίνδυνον τμήμα τής Μονής Σταυ¬ 

ρονικήτα καί διεσκευάσθη τό κωδωνοστάσιον, διά νά τοποθετηθώσι τά χειρόγραφα 

καί κειμήλια τής Μονής. 
β ) Είς τον ναόν τον Τίμιου Προδρόμου τής Ρουμανικής Σκήτης, έγένετο επι¬ 

σκευή τής στέγης διά μολύβδου. 
γ) Είς τό μετόχιον Άγιου Δημητρίου τής Μονής Βατοπεδίου έπεσκευάσθ-η τό 

παρεκκλήσιον, έπιδιωρθώθη ή στέγη καί έγένετο καθαρισμός τών τοιχογραφιών ύπό 

τοΰ ζωγράφου κ. Φ. Ζαχαρίου καί 
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6 ) Εις τήν μονήν τής Μεγίστης Λαύρας έπερατώθησαν αί έργασίαι κατασκευής 
του κτηρίου οπερ θά χρησιμεύση ώς σκευοφυλάκων καί βιβλιοθήκη τής Μονής. 

ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Κατά τό έτος 1959 ή ταξινόμησις των αρχειακών συλλογών ένηργήθη κανονικώς 
υπό των 4 ταξινόμων καί 1 άρχειοφύλακος καθοδηγούμενοι υπό τοΰ Γραμματέως καί 
βοηθουμένοιν υπό τοΰ λοιπού προσιοπικοΰ. Ουτω : 

1 ) Έπερατώΰη ή ταξινόμησις πάντων των κλάδων τοΰ Καποδιστριακοϋ Αρχείου. 

2 ) Έγένετο ουσσοομάτωσις τής νέας ταξινομήσεως προς τήν παλαιόν. 

3 ) Έγένετο ενταξις πολλών έκ των υστέρων εύρεθέντων εγγράφων εις τούς φα¬ 

κέλους τοΰ Άγώνος καί τού Καποδιστρίου. 

4 ) Έτακτοποιήθησαν τά νέα προσκτήματα των αρχείων καί τής Βιβλιοθήκης. 

5 ) Ένηργήθησαν επιθεωρήσεις αρχείων προς καταστροφήν, ήτοι τοΰ ΜΤΠΥ, 

τής Διευθύνσεως * Αγροφυλακής τοΰ Υπουργείου Εσωτερικών, τοΰ Υπουργείου Εμ¬ 

πορίου κλπ. 

6) ’Ηλέγχθησαν τά δικαιολογητικά καταστροφής αχρήστων αρχείων Νομαρ¬ 

χιών, Οίκονομ. Εφοριών, Εφοριών Καπνού κλπ. 

7) Έξυπηρετήθησαν οί έρευνηταί καί τό κοινόν διά παροχής πληροφοριών καί 
άλλων στοιχείων. 

8) Έξεδόθησαν αντίγραφα των έν τοΐς ΓΑΚ παλαιών συμβολαίων. 

9 ) Έφωτογραφήθησαν έγγραφα καί χειρόγραφα διά λογαριασμόν επιστημόνων 
ώς καί τίτλοι ιδιοκτησίας. 

10) Έστάλησαν αί αναγκαίοι πληροφορίαι επί τή βάσει σχετικού ερωτηματο¬ 

λογίου περί τών έν Έλλάδι αρχείων εις τό έν Στοκχόλμη μέλλον νά συνέλθη 4°ν 
Διεθνές Συνέδριον τών Αρχείων. 

11) Έστάλησαν εις τήν *Ακαδημίαν Λένινγκραντ στοιχεία περί τοΰ Ρώσου μου¬ 

σικοσυνθέτου Γλίνκα μέλους τής Εταιρείας τών Ωραίων Τεχνών. 
Ήγοράσθησαν 10 μεταλλικαί άρχειοθήκαι τών 4 συρταρίων καί 11 τοιαΰται 

τών δύο συρταρίων οός καί μία δίδυμος δελτιοθήκη, έκ τής έγχοορίου βιομηχανίας. 

Κατά τό έτος τούτο είσήχθησαν είς τά ΓΑΚ τά κάτωθι άποκτήματα: 

α) Λι’ αγοράς: 1) Συλλογή έκ 223 εγγράφων τών ετών 1686 -1937 περιλαμβά- 

νουσα έξ ( 6) τουρκικά έγγραφα, είκοσιν ( 20) έγγραφα πρός τον καθηγητήν τοΰ 
Πανεπιστημίου Π. Ρομπότην καί άλλα ( 1859 - 1923), δέκα επτά ( 17) εκκλησιαστικά 
( 1805 - 1907 ), δέκα τρία ( 13) νοταριακά ( 1686 - 1821 ), εξήκοντα εξ (66 ) έπιστολάς 
καί άλλα πρός τόν Δημήτριον Βουδούρην ( 1831 - 1860), τριάκοντα οκτώ (38 ) ιδιω¬ 

τικά ποικίλα τών έτών 1817 -1919 καί αχρονολόγητα καί έβδομήκοντα πέντε ( 75) δη¬ 

μόσια έγγραφα (1821 -1937 ). 

2) Τετρακόσια τεσσαράκοντα (440) έγγραφα έκ τοΰ αρχείου Άλεξ. Κοντοσταύ- 

λου (1821 -1880). - 

3 ) * Αρχειακή συλλογή περιέχουσα : α ) 4 μεγάλους φακέλλους έκ τοΰ Αρχείου 
Άλεξ. Κοντοσταύλου έκ χιλίων περίπου εγγράφων τών έτών 1809- 1908 καί β) 3 

ογκώδεις τόμους έν εΐδει λευκώματος, εις τά φύλλα τών οποίων είναι έπικεκολλημέναι 
πλεϊσται προσκλήσεις Βασιλέων, Πριγκίπων, Πρέσβεων κλπ. πρός τόν πρφην διπλω¬ 

ματικόν υπάλληλον Άλεξ. Πάλλην ( 1896 - 1922). 

4) Σπάραγμα κώδικος χαρτφου τοΰ 19ου αίώνος διαστάσεων 0,33x0,22 μ. έκ 
φφ. 6, έφ’ οΰ αντιγράφονται τουρκικά έγγραφα ελληνιστί τών έτών 1801- 1827 
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άναφερόμενα εις τήν παρά τήν Μονεμβασίαν Μονήν τοΰ Αρχαγγέλου Μιχαήλ. 

5) Χειρόγραφον τοΰ δευτέρου πιθανώς ήμίσεος τοΰ 19<*» αί. έπί περγαμηνής^ εις 
σχήμα είληταρίου μετά κοντού έξ έλεφαντοστοΰ καλλιτεχνικώς έξειργασμένου, έφ’ ου 

αναγράφεται τό εβραϊκόν κείμενον τοΰ βιβλίου τής Εσθηρ. 
6) Χειρόγραφον χαρτφον διαστάσεων 0,19x0,135 μ. έκ φφ. 100, έσταχωμένον 

διά βυρσίνου περικαλύμματος, περιέχον έπφδάς, καταδέσμους, Ιατροσόφια, βροντο- 

λόγιον καί σεισμολόγιον, ωροσκόπων, τάς άποφράδας ημέρας, εύχάς κατά ασθενειών 

κλ.π., τοΰ 17ου πιθανώς αί., άλλ' έχον καί μεταγενεστερας έγγραφός. 

7) Ίστορημένον χειρόγραφον έπί χάρτου λείου διαστάσεων 0,31 Χ0,21 μ. έκ φφ. 

32 άνευ περιβλήματος, τοΰ 17«ν πιθανώς αί., περιέχον τήν θείαν λειτουργίαν τοϋ 
Μεγάλου Βασιλείου, εικόνας τοΰ αγίου τούτου καί τής Θεοτόκου καί ώραϊα έπιτιτλα 

καί αρχικά. 
β) Διά δωρεάς : 1 ) Χειρόγραφον δακτυλογραφημένων καί βιβλιοδετημενον δια¬ 

στάσεων 0,28x0,20 μ. έκ σελίδων 420 μετά συμπληρώματος έκ σελίδων 6 καί ευρε¬ 

τηρίου έκ σελίδων 7 υπό τόν τίτλον «Ή έπανάστασις τοΰ 1909 (τοΰ Γουδί), κλπ. 

Άθήναι, Φεβρουάριος 1959 > υπό τοΰ κ. Θεοφυλάκτου Λογοθέτη, πρώην δημοσιο¬ 

γράφου, υπό τόν όρον όπως έπί μίαν δεκαετίαν μή δοθή είς τό αναγνωστικόν κοινόν. 
2) Ή κυρία Ευτέρπη Παπαδοπούλου (οδός Τριπόδιυν 26 ) έν συνεχείς παλαιο- 

τέρας δωρεάς εδώρησεν ελλιπείς σειράς παλαιών εφημερίδων καί εντύπων, ήτοι: 

α) Γενικής Έφημερίδος έτη 1829- 1832. 
β) Έφημερίδος Ταχύπτερος Φήμη έτη 1841, 1842, 1845, 1846, 1848, 1851, 

1853 καί 1854, όλα ελλιπή. 
γ) Επισήμου Έφημερίδος τής Συνελεύσεως έτη 1862 καί 1863 ελλιπή. 

δ) Πρακτικών τής Βουλής έτη 1845, 1846 καί 1848 ελλιπή. 
ε) Έντυπα: «“Ονομαστικός Κατάλογος Συνταξιούχων, Άθήναι 1850 », σελ. 

1-24. 
ς) «Έργασίαι τής Επιτροπής τών έπί τών Ναυτικών Αγωνιστών», σελ. 

1-24 καί: · Μ 
ζ) « Έργασίαι τής Επιτροπής τοΰ Άγώνος ( Άγωνισταί ξηράς) άπο 26 Μαρ¬ 

τίου 1865, σε\, 1-50». ^ < # 
Τό Άναγνωστήριον τών ΓΑΚ έλειτούργησε κανονικώς, πλήν τοΰ μηνός Αύγου¬ 

στου, καί έσημειώθησαν 836 παρουσίαι αναγνωστών Ελλήνων καί ξένων. 

Είς τήν Βιβλιοθήκην είσήχθησαν αυτοτελή βιβλία έκ δωρεάς 115 καί αρκετοί 

τόμοι παλαιοτέρων σειρών. 
Ό Διευθυντής κατόπιν τής ύπ’ άριθ. 63051/1165/9-6- 1959 Διαταγής Υπουρ¬ 

γείου Έθν. Παιδείας μετέβη καί έπεθεώρησεν από 25 έως 28 "Οκτωβρίου 1959 τό 
•Ιστορικόν Άρχεϊον Σπάρτης καί προέτεινε τήν λήψιν τών αναγκαίων μέτρων διά τήν 

κανονικήν λειτουργίαν του. 
Τοπικά Αρχεία. Κατόπιν έγκρίσεως τής Επιτροπής τών ΓΑΚ έχορηγήθησαν 

άνά 1.000 δραχμαί είς τά τοπικά "Ιστορικά Αρχεία : Μακεδονίας, "Ιονίου Γερουσίας, 

Σπάρτης, "Υδρας καί Χίου. Δυστυχώς ή μή λειτουργία πάντων τών ιδρυμένων Ιστο¬ 

ρικών Αρχείων καί ή έλλειψις τοιούτων είς άπαντας τούς Νομούς τοΰ Κράτους πα¬ 

ρέχει τεράστιας δυσκολίας είς τά ΓΑΚ πρός διάσωσιν τών δημοσίων αρχείων τών 

επαρχιών. , 
Αί διοικητικοί άρχαί, δ πνευματικός κόσμος, τά όργανα τής τοπικής αυτοδιοι- 

κήσεως καί αί διάφοροι όργανώσεις πρέπει νά κατανοήσουν τήν αξίαν τών Ιστορικών 
αρχείων διά τήν εθνικήν ιστορίαν, νά τά αγαπήσουν καί μέ παντοίους τρόπους νά τά 

περισώσουν, ιιέχρις ότου τά παραλάβουν αί ειδικαί αρχειακαί υπηρεσίαι. 
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Εκδόσεις.· Έγένετο ή έκτύπωσις τοΰ Α' τόμου τής σειράς τής * Βιβλιοθήκης 
των Γενικών Αρχείων τοΰ Κράτους > και έπίκειται ή κυκλοφορία αύτοΰ. 

Ο τόμος οΰτος περιλαμβάνει τό ανέκδοτον άπομνημόνεύμα τοΰ έκ Ναζιρίου 
τής Μεσσηνίας άγωνιστοΰ Παναγιώτου Παπατσώνη μετά εισαγωγής καί σχολίων υπό 
τοΰ διευθυντοΰ Έ. Πρωτοψάλτη. 

ΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

α’) Τό Μεσαιωνικόν Άρχεϊον, 

Κατά τό έτος 1959 τό Μεσαιωνικόν Άρχεϊον συνεκόμισε νέον πλούσιον υλικόν 
διά τής άποδελτιώσεως κειμένων τής Τουρκοκρατίας καί ίδίφ καταλόγων χειρογρά¬ 

φων. Παραλλήλως ήρχισε τήν παρασκευήν προς έκδοσιν σειράς βιογραφιών Ελλήνων 
λογιών του πρώτου μετά τήν Άλωσιν αίώνος. Διά τής έκτυπώσεως και ταξινομήσεως 

των μικροταινιών των εγγράφων, χειρογράφων, σπανίων έντυπων καί λοιποΰ υλικού, 

συναχθέντος κατά τάς εϊς τό εξωτερικόν (Ρουμανίαν, Γιουγκοσλαβίαν καί Ιταλίαν) 

διενεργήσει ας έπιστημονικάς άποστολάς τοΰ προηγουμένου έτους 1958, τό φωτογρα¬ 

φικόν του Άρχεϊον έπλουτίσθη διά δισχιλίων περίπου φωτογραφιών. Εις τήν βιβλιο¬ 

θήκην του Αρχείου εϊσήχθησαν 177 εν όλφ νέοι τόμοι. Άλλα τό σπουδαιότερον 
πάντων, κατόπιν σχετικής έγκρίσεως τής Συγκλήτου της Ακαδημίας, τό Μεσαιωνικόν 
Άρχεϊον άνέλαβε τήν έκπόνησιν κριτικών εκδόσεων φιλολογικών καί ιστορικών κει¬ 

μένων τής Φραγκοκρατίας καί Τουρκοκρατίας. Τό πρώτον δε βιβλίον τής σειράς ταύ- 

της, ή κριτική εκδοσις τών νεωστί εύρεθέντων έργων τοΰ ποιητοΰ Λεονάρδου Ντελ- 

λαπόρτα (άρχαί 15ου αίώνος ) υπό τοΰ διευθυντου τοΰ Αρχείου κ. Μ. Μανούσακα, 
εύρίσκεται ήδη υπό έκτύπωσιν. 

β ) Τό Λαογραφικόν Άρχεϊον. 

Κατά τό έτος 1959 το Λαογραφικόν Άρχεϊον είργάσθη ένισχυμένον εις προσω¬ 

πικόν διά τής προσλήψεως εϊς αυτό τριών επί συμβάσει όπαλλήλων (φιλολόγου, μου¬ 
σικού καί γραφέως ). 

Α . Τό Άρχεϊον έπλουτίσθη διά 32 νέων χειρογράφων συλλογών (έν συνόλφ 
σελ. 3791 ) λαογραφικής ύλης καί 1449 ηχογραφήσεων δημώδους μουσικής, ήτοι μελψ- 

διών φσμάτων καί μουσικής λαϊκών χορών. ’Εκ τών χειρογράφων συλλογών 6 προήλ- 

θον εξ ειδικών αποστολών τοΰ προσωπικού τοΰ Αρχείου — Γ. Κ. Σπυριδάκη εϊς Μή¬ 

λον, Δημ. Λουκάτου εϊς Δυτ. Θεσσαλίαν (περιοχή Καρδίτσης), Δημ. Οϊκονομίδου είς 
“Ηπειρον ( έπαρχ. Μαλακασίου), Σπυρ. Περιστέρη είς Ευρυτανίαν, Στέφ. Ήμέλλου 
είς Νάξον καί Σταύρ. Καρακάση εϊς Χαλκιδικήν — 16 άπεστάλησαν υπό εκπαιδευτι¬ 

κών, δημοδιδασκάλων, Επιθεωρητών Δημ. Έκπαιδ. καί Καθηγητών (Ά. Ψύρρα έξ 
Έλασσόνος, Δ. Σπανού έξ Ικαρίας, Β. Παπαχρήστου έκ Μακεδονίας, Ηπείρου, 
Θεσσαλίας καί Λευκάδος, Θ. Τρουπή έκ Γορτυνίας, Γ. Παπατρέχα έξ Ακαρνανίας” 

Ε. Σαρέλλη έκ Λέσβου, Α. Θεμελή έκ Ζαγορίου, Β. Παυλίδου έκ Παραμυθίας, Ί.’ 

Τσαταλμπασίδου έκ Δράμας, Γ. Πάλλα έξ Εδέσσης καί Φλωρίνης, Κ. Μάνου έκ Κα¬ 

στοριάς, Στ. Χριστοφίδου έκ Καταφυγίου Κοζάνης, Β. Μαστρωτσή έκ Χαλκιδικής, 

Γ. Παπαθανασίου έξ Άρναίας καί Κ. Φίλιου έξ Ηπείρου ) καί αί υπόλοιποι 10 υπό 
άλλων φίλων τής λαογραφίας ( Έλπ. Σταμουλη - Σαραντή έκ Σηλυβρίας Θράκης, Σ. 

Θεοδωράκι έκ Κρήτης, Α. Μανοΰσου έξ Ηπείρου, Εύφρ. Καλαβρουζιώτου έκ Γαυ- 

9 - 5 -1960 
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ρολίμνης Ναυπακτίας, Κ. Άθανασάτου έκ Κεφαλληνίας καί Μαργαρίτας Πουλάκη 

έκ Μήλου κ.ά. ). 
Ή ώς άνω ήχογραφηθεϊσα μουσική ύλη προέρχεται έκ συλλογής τοΰ προσωπι¬ 

κού έκ Μήλου, Δυτ. Θεσσαλίας (περιοχή Καρδίτσης), Ηπείρου, Ευρυτανίας, Χαλ¬ 

κιδικής, Κύθνου, Σητείας Κρήτης, Κύπρου κ.ά., προς δέ έκ δωρεάς τοΰ έλληνοαμε- 

ρικανοΰ Σωτηρ. Τσιάνη μουσικής συλλογής έκ τής περιοχής.τοΰ νομοΰ Αρκαδίας, 

Κύθνου καί Όρχομενοΰ Βοιωτίας καί τοΰ ίατροΰ Γ. Γεωργίου μουσικής έκ Καρ¬ 

πάθου. ( _ 
Β'. Ποικίλη λαογραφική ΰλη άποδελτιωθεΐσα κατά τό έτος τούτο κατετάχθη 

άρχειακώς, προς δέ ήρχισεν ή έκτύπωσις τοΰ Α' τόμου Εκλογής δημοτικών τραγου- 

διών, έγένετο δ’ ή προπαρασκευαστική εργασία τής έκδόσεως και Απανθίσματος 

παροιμιών καί γνωμικών. ( # 
Είς τήν Εθνικήν Μουσικήν Συλλογήν τοΰ Αρχείου παρασκευάζεται έτι η εκ- 

δοσις Μουσικής Εκλογής έκ τών δημωδών μσμάτων καί τής μουσικής τών λαϊκών 

χορών. , , , ,. 
Τής Έπετηρίδος τοΰ Ααογραφικοΰ Αρχείου έξετυπώθη καί έκυκλοφορηθη ο 

τόμος 9ος καί 10ος ( 1955- 1957 ), είς τον όποιον μεταξύ άλλων μελετών έδημοσιεύθη 
καί ή Λαογραφική βιβλιογραφία τής περιόδου 1921 - 1938, συνταχθεΐσα ύπο Γ. Κ. 

Σπυριδάκη καί Δημ. Οϊκονομίδου, ήρχισε δ’ ή έκτύπωσις τοΰ τόμου 11™ καί 12™ 

(1958 - 1959 ). _ 
•Ο διευθυντής τοΰ Αρχείου Γ. Κ. Σπυριδάκης, προσκληθείς υπο τής Εθνικής 

Επιτροπής έν Ρουμανίμ διά τήν ϋηεδοο, μετέσχεν ώς αντιπρόσωπος τοΰ Λ.Α. είς 
τήν συνελθοΰσαν είς Σινάϊαν τής Ρουμανίας άπό 12 - 21 Αύγ· 1959 ΙΒ' έτησίαν σύνο¬ 

δον τοΰ Διεθνούς έν Λονδίνω Συμβουλίου τής δημώδους μουσικής, καθ’ ήν συνεζη- 

τήθησαν πλήν τών μουσικολογικών καί ευρύτερα λαογραφικα ζητήματα, (ομίλησε 

δ’ οΰτος περί τής όργανώσεως έν τφ Λαογραφικφ Άρχείψ τής εργασίας ταύτης καί 

τών παρ’ ήμΐν σχετικών προβλημάτων. 
Ή Βιβλιοθήκη τοΰ Λ.Α., ή μόνη είδικώς (οργανωμένη λαογραφική βιβλιοθήκη 

έν Άθήναις, έπλουτίσθη δι’ 134 τόμων καί φυλλαδίων, μεταξύ τών όποιων 48 τόμοι 

έκ δωρεάς τής Ελβετικής Λαογραφικής Εταιρείας. 

Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ 

Περί τό τέλος του 1959 έκυκλοφορηθη τό πρώτον μέρος τοΰ Δ' τόμου τών 
"Υμνων Ρωμανοΰ τοΰ Μελφδοΰ, περιλαμβάνον τούς ΰμνους ΛΖ' - Μ , έκδιδομένους 

ύπό τών κ.κ. Νικ. Κοντοσοπούλου, Δημητρίου Δημήτραινα καί τών δίδων Ίνοΰς Μι- 

χαηλίδου καί Αγνής Βασιλικοπούλου. · 
* Ομοίως έκυκλοφορηθη ώς παράρτημα τοΰ αύτοΰ τόμου ή διδακτορική διατριβή 

τοΰ Ν ι κ ο λ ά ο υ Α. Λ ι β α δ ά ρ α, Τό πρόβλημα τών αγιολογικών "Υμνων Ρωμανού 
τοΰ Μελφδοΰ, όπου έν επιμετρώ δημοσιεύονται 4 ύμνοι αποδιδόμενοι εϊς τον εν λόγφ 

ποιητήν. 
Ετοιμάζεται ή εκδοσις τών ύμνων ΜΑ'-Ν'. 

ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ! ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 'Ετβς Κ®' 34 



530 Ειδήσεις 

Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ 

Τά γραφεία, ή βιβλιοθήκη τής Εταιρείας καί ή Μυστακίδειος Βιβλιοθήκη έγ- 

κατεστάθησαν όριστικώς εις τον δγδοον δροφον τοϋ επί τής όδου Άριστείδου 8 μεγά¬ 
ρου, άπό 1ης Όκτωβρίου 1959. 

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 

Η Νομική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά τήν συνεδρίασιν αυτής 
τής 10 Ιουνίου 1959, άπένειμε τον τίτλον τοϋ επιτίμου διδάκτορος εις τούς 1 ) Π α- 

ναγιοίτην Πουλίτσαν, ακαδημαϊκόν καί Πρόεδρον τοΰ Δ.Σ. τής ήμετέρας 
Εταιρείας, 2) Κωνσταντίνον Τριανταφυλλόπουλον, όμότιμον καθηγη¬ 

τήν τοϋ Πανεπιστημίου Αθηνών καί ακαδημαϊκόν, 3) Δημήτ^ιον Σ. Γκίνην, 

μέλος τοϋ Δ.Σ. τής ήμετέρας Εταιρείας, διά τήν συμβολήν των εις τήν μελέτην τής 

ιστορίας τοΰ Ελληνικού Δικαίου, καί δή τοΰ βυζαντινού καί μεταβυζαντινού, καί 4) 
τον πρίγκιπα Πέτρον τής Ελλάδος, εθνολόγον. 

ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Κ. I. ΑΜΑΝΤΟΥ 

/ Τί1ν Δεκ· *959 τιμητική επιτροπή έκ μαθητών, συναδέλφων καί φίλων 
άπηύθυνεν εκκλησιν προς συγκέντρωσιν μελετών διά τήν εκδοσιν τιμητικού τόμου 
τοΰ καθηγητοΰ καί ακαδημαϊκού Κ. Ί. Άμάντου. Δεδομένου οτι μικρόν μετά ταΰτα 
ό καθηγητής άπέθανεν, ό τόμος άπεφασίσθη όπως έκδοθή ώς επιμνημόσυνος. 

Τήν δαπάνην τής έκδόσεως άνέλαβεν ή Εμπορική Τράπεζα τής Ελλάδος, είση- 

γήσει τοΰ καθηγητοΰ Στρατή Άνδρεάδη, τήν δέ σύνταξιν αύτοΰ ό καθηγητής τοΰ 
ΙΙανεπ. Αθηνών κ. Ν. Β. Τωμαδάκης. Ό τόμος θά κυκλοφορηθή εντός τοΰ 1961. 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΘ’ ΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ Η ΕΠΕΤΗΡΙΣ 

'Δθηνό, τόμος ΞΓ', 1959 ( Αθήναι ). 
’Δνάλεκτα, έτησία εκδοσις Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών τής Πατριαρχικής 

Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειάς, άρ. 8, Αλεξάνδρεια 1959. 

1 ΑηαΙοεΙα ΒοίΙαηάϊαηα, ίοηπαδ ΕΧΧνίΙ, 1959 { ΒπιχβΠβδ ). 
ΆρχεΤον τοΟ Εκκλησιαστικού Δικαίου, τόμ. ΙΔ', 1959 ( Αθήνα»). 

ΒυΙΙοΗπ Αηαΐγίίςυ© ό© ΒίΒΙίθ9ΐ·αρήί© ΗβΙΙθηΐςυ©, XVIII, 1957, ΑΠιέπεβ 1959. 

ΒγζαηϋηΐδοΗ© ΖβΐίδςΗπίΙ, τόμο; 52, 1959 ( Μόναχον). 

Βγζαηΐϊηΐδοΐτ Ν©υ9('ΐ©τΗΐ5ςΗ© ΙσΗτβϋςΗβΓ, XVIII, 1945 - 1949, Αϋιεη 1960. 

ΒγζαηΗηοδΙανίοα, XX, 1959 ( Ρι·α£πε). 
ΒοΙΙβίΙίηο άθΙΙα Β. Θτβςα άί θτοΙΙαίΘΐ'ΓαΙα, π. δετίε, νοί. XIII, 1959 (6η>Ηαίατα1»). 

Οαοΐα, τενιιβ ά’ατεΐιεοΐο^ΐε εΐ ά’ΗίδΙοίτβ αηεϊεηηε, Βαοατεδί, ηονινεΐΐε δέτίε II, 1958. 

» Δελτίον της Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος, ΙΓ', 1959. 

ΡυιηΒατΙοη Οα1«5 ΡαρβΓδ, Νο 13, 1959, Η&τνβπΐ ϋηίν. ΟαιηΒπάββ (ϋ·3.Α. ). 

Ελληνικά, 16, 1958 - 1959, Θεσσαλονίκη. 
Ειτιβπία, ίοηιο XXVII, 1959 (Ισπανία). 

Έττιστημ. Έπετπρίς Φιλοσοφ. Σχολ. Πανεπιστημίου Αθηνών, τόμος 8, 1957 - 1958. 

Ήλείακά, τριμηνιαϊον περιοδικόν, Λεχαινά. 

* Θεολογία, Λ', 1959 ( Άθήναι). 

ΐΓβηίΚοη, Ιοιηε XXXII, 1959 (ΟΙιενείο^ηε, Βεί^υε ). 
Κρητικά Χρονικά, ΙΒ', 1958. ΙΓ', 1959, Α'- Β', Ηράκλειον. 
Κυπριακοί Σπουδαί, ΚΓ', 1959 (Λευκωσία). 

ΜϊΒ©ΙΙυπ9θη άβδ ΘθυΙδοΗεη Ατ<:Η. Ιηδί., δεζΐοηε Κοτηαηα, νοί. 66, 1959 (Κοιηα). 

Νουν©ΙΙ© Ρβνυβ ΤΗέοΙοθίςυβ, 91 αηηέε, 1959 (Εοιιναίη). 

Οικοδομή, Α', 1958 (Κοζάνη). 

Όρθοδοξία, έτος ΛΔ', 1959 (Οίκουμεν. Πατριαρχ. Κωνσταντινουπόλεως). 

ΟΗβηίαΝα ΟΗΗδίίαηα ΡβηοάΙοα, XXV, 1959, Κόπια. 

Παρνασσός, περιοδικόν σύγγραμμα κατά τριμηνίαν έκδιδόμενον (Άθήναι). 

, ΡΐΌς©βάΐη9δ οί 1Η© ΡογαΙ !Η$Η ΑοαάβΓηγ, νοί. 59, δεείΐοη 0, ΌαΒΙΐπ 1958 - 1959, 

νοί. 60 ( 1960 ). 

Ποντιακή Εστία, έτος 10°, 1959 ( Θεσσαλονίκη). 

“ ΒβςυβίΙ ά© Τταναυχ, Ιοιηε ΚΙΧ, ΙηδίϋηΙ ά'&ιιάββ Βγζαηίίηεδ, Νο 5, Βεο^Γ&ά 

1958 (σερβιστί). 

Κ©νυ© άβδ Είυάθδ ΒγζαηΗηθδ, Ιοπιε XVII, 1959 ( Ραπδ ). 
δίυάϋ §ί ΟθΐΈβίδη άβ Ιδίοπβ νβοΗ©, αηυΐ X, 1959 ( ΒιιεατεδΙ). 

νΐζαηϋηίδΚΐ] νΐΌΐηθηπΠί, XIV, 1958. XV, XVI, 1959, Μοδί^να. 

Φιλιατρά, περιοδική εκδοσις, έτος Γ’, 1959, 



Τά υπό τοΰ Δ. Συμβουλίου τής Εταιρείας κατά τό 1959 πεπραγμένα 

ΤΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1959 ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ 

( 

Φίλοι “Εταίροι, 

Κατά τό διαρρεΰσαν από τής τελευταίας γενικής Συνελεΰσεως (25 Απρι¬ 

λίου 1959) ετήσιον διάστημα την “Εταιρείαν ήμών άπησχόλησαν τά εξής 
ζητήματα: ί 

1 ) II στέγασις αυτής εις χώρον εις τον όποιον νά δυναται οΰ μόνον 

νά τακτοποιηΟή καλώς τό απόθεμα των Επετηρίδων και ή βιβλιοθήκη ήμών, 

άλλα καί ή Μυστακιδειος Βιβλιοθήκη, τής οποίας ή διαφυλαξις εις χώρον τής 

Θεολογικής Σχολής ήτο πλημμελής και ή χρήσις αδύνατος. Λΰσιν Ιδωκεν ή 

πρότασις ιοΰ συμβούλου κ. Δ. Γκίνη, προσενεγκόντος προς ενοικίασιν τον 

Ογδοον οροφον τοΰ επί τής οδοΰ Άριστείδου 8 (παρά τό Χρηματιστήριον) 

μεγάρου ήτοι διαμερίσματος {εσοχής), |ξ ενός γραφείου και τριών άλλων * 

χώρων κλπ. αντί ενοικίου δρ. 1.500 (ενώ ήδύνατο τοΰτο νά ενοικιασθή εις 

πολύ μεγαλυτέραν τιμήν). Ούτως, άποφάσει τοΰ Δ.Σ., ή μίσθωσις προς ί 

μόνιμον Ιγχατάστασιν συνήφθη διά τό από 1ης Σεπτ. 1959 κεξ. διάστημα, 

άπό δέ τής 1ης Όκτωβρίου τοΰ αύτοΰ έτους Ιγκατελείφθη τό Ιπι τής όδοΰ 

“Αρμοδίου 12 μίσθιον τής Παγχείου Επιτροπής, τον δέ “Οκτώβριον Ιγένετο 

ή μεταφορά Ι'χ τε τοΰ παλαιοΰ μισθίου και Ικ τής Θεολογικής Σχολής. Έν 

συνεχεία κατεσκευάσθησαν προθήκαι πρός τοποθέτησιν τών ταξινομηθεισών 

κατά τόμους Επετηρίδων και παρηγγέλθησαν έπιπλα ή διεσκευάσθησαν τά 

τής Μυστακιδειου Βιβλιοθήκης. Ούτω, παρά τό στενόν τοΰ χώρου, έτα- 

κτοποιήθησαν και ετυποθετήθησαν τά πράγματα τής Εταιρείας. “Ως πρός 

τήν τοποθέτησιν και επαναφοράν τής Βιβλιοθήκης Μυστα.κίδου εις την αρχι¬ 

κήν ταξινόμησιν αυτής, έχρειάσθη έν τρίμηνον περίπου εργασίας, δΓ ήν 

έχρησιμοποιήθη υπάλληλος Ιπι αμοιβή. Οΰτος διηκρίβωσεν δτι εκατοντάδες 

τινες βιβλίων και δη τοΰ θεολογικοΰ κλάδου άπωλέσθησαν κατά τον μακρόν 

χρόνον τής διαφυλάξεως τής Βιβλιοθήκης εν τή Θεολογική Σχολή, οτε μέρος 
αυτής εξεβλήθη τών επίπλων οπού άρχικώς είχε τοποθετηθή. 

Ηδη απομένει η ρυθμισις τοΰ ζητήματος τής ταξινομήσεως τής ιδίας 

τής Εταιρείας βιβλιοθήκης και τής λειτουργίας τοΰ αναγνωστηρίου, χάριν ^ 

τών “Εταίρων και τών μελετητών. 

2) Η εξασφάλισις πόρων πρός άντιμετώπισιν τοΰ ενοικίου, τών έξόδων 

μεταφοράς, κατασκευής επίπλων και ταξινομήσεως τής βιβλιοθήκης αυτής 

και εν γένει τής λειτουργίας αυτής. Πρός τοΰτο άπετάθημεν εις τό Ύπ. Οικο¬ 

νομικών, οπερ, δια τοΰ υφυπουργοΰ κ. Δημ. Άλιπράντη, προθύμως εδωκεν 

ήμΐν δρ. 50.000 εκ τών εσόδων τών Κρατικών Λαχείων. “Υπέρ τής Εται¬ 

ρείας διέθηκε και εφέτος ό Σύλλογος τών Συμβολαιογράφων Αττικής και 

Νήσων, είσηγήσει τοΰ εταίρου ήμών κ. Διονυσίου Λειβαθηνοΰ, τό ποσον 

δρ. 3.000. Είσεπράξαμεν δέ και εκ συνδρομών τών “Εταίρων δρ. 13.379, 

Ικ πωλήσεως δέ τής Έπετηρίδος δρ. 15.792. Ούτως άντεμετωπίσθησαν α! 

δαπάναι συντηρήσεως τής “Εταιρείας. 

3) “Η εξασφάλισις πόρων πρός έκδοσιν τής Έπετηρίδος. Πρός τοΰτο 

έδωκαν: α') ή Πάγκειος Επιτροπή, ενεργείαις τοΰ εταίρου κ. Φ. Δραγούμη, 

δρ. 120.00· β') ή εν Άθήναις Αρχαιολογική “Εταιρεία, εϊσηγουμένου τοΰ 

ήμετέρου συμβούλου κ. Γ. Βέλτσου, δρ. 15 000, και γ') τό Βασιλικόν “Ίδρυμα 

Ερευνών, πρός δ προσωπικώς άπηυθύνθη ό διευθυντής τοΰ περιοδικού, δρ. 

35.000, ών αι 15.000 εϊσεπράχθησαν εντός τής χρήσεως, αι δ’ υπόλοιποι 

εντός τοΰ 1960. “Υπέρ τής “Εταιρείας ημών εψήφισε και ή Φιλεκπαιδευτική 

Εταιρεία, ενεργείαις τοΰ σεβαστού ήμών προέδρου κ. Π. Πουλίτσα, το ποσον 

δρ. 25.000, δπερ και εΐσεπράχθη ήδη εντός τοΰ 1960. Αι εισπράξεις άπο τε 

τής “Αρχαιολογικής “Εταιρείας και τής Παγκείου Επιτροπής προβλέπονται 

και διά τό 1960. “Από οικονομικής άπόψεως νομίζομεν δτι τό Δ. Συμβού- 

λιον κατώρθωσε νά αντιμετώπιση τάς δαπάνας τής Εταιρείας, να εξασφάλιση 

τήν έκδοσιν τοΰ τόμου ΚΘ' (1959), και νά έχη απόθεμα εκ τοΰ όποιου 

νά δύναται νά άντιμετωπίζη τήν λειτουργίαν αυτής (ενοίκια κλπ. συναφή 

έξοδα). 
4) “Η δργάνωσις τών ομιλιών τής “Εταιρείας, αϊτινες (ελλείψει ιδίας 

αιθούσης) Ινεσωματώθησαν εις τάς διαλέξεις τοΰ Λαϊκού Πανεπιστημίου τής 

γεραράς “Εταιρείας τών Φίλων τοΰ Λαού, το προεδρεΐον και Δ.Σ. τής όποιας 

και εντεύθεν εύχαριστοΰμεν διά τήν φιλοφρονα απέναντι ημών στάσιν αυτού. 

Ούτω ώμίλησαν κατά τήν χειμερινήν περίοδον 1959 - 1960, ο γενικός γραμ- 

ματεύς κ. Ν ι κ. Β. Τ ω μ α δ ά κ η ς τήν μέν 26ην Νοεμβρίου έχων ώς θέμα 

«“Η Βυζαντινή Κρήτη», τήν δέ 17ην Δεκεμβρίου «Περί τοΰ δευτέρου ύμνου 

τοΰ Ρωμανού εις τήν Γέννησιν». “Ο ταμίας κ. Γ. Κ. Σπυριδάκης την 

28πν Ιανουάριου 1960 «Περί τής δημώδους ηρωικής ποιήσεως τών Βυ¬ 

ζαντινών», τέλος δέ τήν 7ην “Απριλίου 1960 ο κ. Τάσος Αθ. Γριτσο¬ 

πού λ ος «Περί τής διά τής Τέχνης αΐσθητοποιησεως τοΰ Ακαθίστου 

ύμνου » ( μετά προβολών εικόνων ). 
Παραλλήλως ό γεν. γραμματεύς τής “Εταιρείας ημών κ. Ν. Β. Ί ωμα- 

δάκης άντεπροσώπευσεν αυτήν είς τας εν Θεσσαλονίκη απο 11-15 Νοεμ¬ 

βρίου 1959 εορτάς επί τή εξακοσιοστή επετείφ άπο τοΰ θανατου τοΰ αγίου 

Γρηγορίου Παλαμά, εν συνεχεία δέ μετέβη είς Κοζάνην, προσκληθείς υπό 

τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου καί ήμετέρου εταίρου κ. Διονυσίου, οπού ενώπιον 

πυκνού ακροατηρίου ώ μίλησε τήν 17ην Νοεμβρίου «περί τής εθνικής καί 

θρησκευτικής ήμών παραδόσεως». 



534 ΤΑ ΰ,ο το* Δ. Συμβουλίου τής Έτο^βίος κατά τό 1959 πεσμένα 

Αϊ προγραμμαπσθεϊσατ κατά τό 1959 διάλεξε.; τών Ιπ.τίμων ήμών 
Εταίρων *.*. Ο. Μοτανοειο καί Ο. Οί3ηηεΙΙΐ δέν Ιγένοντο, τού μέν ποώ· 

του αναβαλοντο; τήν είς Ελλάδα έλευσή τού δέ δευτέρου καί μετά την ανα¬ 
βολήν του ταξιδιού του άποθανόντος αιφνίδιους. 

.η„δ’ 'Η °°:ς Ιϊίς Έ^τηρίδος, τής οποία; μέ ποιάν τινα καθυστέρησ.ν 

Μαίου 1960 ,τ%ΚΘ'' 19δ9' «Ο™· -ντελεσβεΐοα περί τά μέσα 
ιου 1960. Ο τόμος εκ 35 τυπογρ. φύλλων περιέλαβεν άξιολόγου; μελέ- 

αΖ117ΐωΙΟν ^ .Τ„ΜΤαλ“ΥΟυ Χ«/Φ»ν Καυσοκαλυβίων, βιβλιοκρι¬ 
σίας, βιβλιογραφίαν και άλλην αξιόλογου ίλην. Καί κατά τό λήξαν έτος η 

πετηρις αντηλλαγη με πλήθος περιοδικών, εστάλησαν δέ προς αυτήν πολλά 
ΡφΑία προς κρίσιν. * 

Τήν 3ην Δεκεμβρίου 1959 άνηγγέλθη ήμϊν ό θάνατος τοϋ Ιν Ρώμη 

τακτικόςκαθηγητοΰ τής Βυζαντινής Φιλολογίας καί Ιστορίας Οΐτο Οίαη 

ίΙΙι, επίτιμου εταίρου ημών, ίπισυμβάς 8κ καρδιακής προσβολής. Ό άεί- 

τ.νοΖΤΤ Μ* Γ**" έξα1βεΙ°? παλαι°ν»«Φ°5 *«ί διαπρεπής βυζαν- 
™ - ε" ,8ε .Τ θείμ?ζ όμιλών καί γράφων άπταίστως καί 

πεττο δέ κατΤτό ΤΓ' ϊ""^ δ' ^«νε.λημμένω; τήν Ελλάδα Ιπρό- 
κειτο δε κατα το παρελθόν έτος νά Ιπανίδωμεν αί,τόν. Ό θάνατός του είς 

δΙεΓ- ™ Ινωη°6ν ^ άπώλειαν τοθ 
θ Γ ίΓ «ο» δτότι άνηρπάγη προώρως έκ μέσου ήμών 
θερμός φίλος της; ν.ωτερας Ελλάδος, άρ,στα γνωρίζων τά κατά τον Ελλη¬ 
νισμόν και τήν Ορθοδοξίαν. η 

, , Τελ0? Ιήν 23:ν 1960 Ιξεμέτρησε τό ζήν πλήρης ήμερων ό 
ομοτιμος καθηγητης του Πανεπιστημίου καί άκαδημαϊκός, συνεργάτης δέ τής 

τητΓτοθ Β Κωνσ.Ιαι;τΐν05 "Αμαντος, διαπρεπής ιστορικός „| μελε¬ 
τητής του Βυζαντινού και μεταβυζαντινού Ελληνισμού, τιμήσας διά τής δ.δα- 

σκαλιας του και των εργασιών του τήν Ελληνικήν Επιστήμην. 

1ων δυο τούτων άνδρών εΐη αίωνία ή μνήμη. 

, ° σ^ασΓ0^Οόεδ0Ος της Εταιρείας ήμών κ. Παν. Πουλίτσας. άσθε- 

, αςεκο^τ Απ0ιλιον 1959 άπέσχεν εκτοτε τών καθηκόντων αΰτοΰ. Ή Εται¬ 

ρεία ημών ευχαρίστως είδεν άποκατασταθεΐσαν τήν υγείαν του κ. προέδρου 
χαι εύχεται αυτφ βιον πολυχρόνιον και πλήρη ενεργείας 

Κατά τό ετήσιον διάστημα 1959 -1960 ένεγράφησαν 10 εταίροι, «δν 8 

τακτικοί^ καί 3 αντεπιστελλοντες, διεγράφησαν δέ τη αιτήσει των 2 

τό λί αν Ττο -Π νλ°1 'Εΐ“ΐί01',ΐά «'ΤδΟϊμένα τής Εταιρείας ήμών κατά 
το ληξανετος. Ο δε ταμίας της Εταιρείας κ. Γ. Κ, Σπυριδάκης θά άνα- 
γνώση τον απολογισμόν του 1959. 

Ό Πρόεδρος 
καί ά.α. Γεν' 

ΑΝ. ΟΡΛΑΝΔΟΣ Ν’ Β' ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1959 

(. Ε Σ Ο Δ Α 

Λθ 7.· 
I. Υπόλοιπον έκ τής οικονομικής χρήσεως τοΰ έτους 1058 . 42.590.15 

( 2. Έκ συνδρομών τών εταίρων... 13.379 

3. Έκ πωλήσεων τόμων τής Έπετηρίδος. 15.792 

4. Έκ τόκου καταθ. τής Εταιρείας έν τή Έθν. Τραπ. Ελλάδος έτ. 1958 1.843 
5. Έκ χορηγιών : 

α') Τής εν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας .15.000 

β' ) Τής Παγκείου Επιτροπής.12.000 

γ' ) Τού Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών. 3.000 30.000 

6. Ένίσχυσις τού Βασιλ. Ιδρύματος Ερευνών (α' δόοις). 15.000 

7. Συμμετοχή τής Εταιρείας είς τά κέρδη τών Κρατ. Λαχείων δυνάμει 
τοΰ από 2/5/59 Β. Δ/τος. 50.000 

Σύνολον 168.604.15 
ΔΑΠΑΝΑΙ 

Δρχ. 
1. Έξόφλησις τοΰ λογαριασμού έκτυπώσεως τοΰ ΚΗ' τόμ. τής Έπετηρίδος 17.103 

2. Έξόφλησις τοΰ λογαριασμού προμήθειας χάρτου διά τον ΚΗ' τόμον 
τής Έπετηρίδος καί προκαταβολή έναντι αξίας τοΰ χάρτου διά τον 
ΚΘ' τόμον. 14.550 

3. ΔΓ έκτύπωσιν καί βιβλιοδεσίαν τοΰ ΚΘ' τόμου τής Έπετηρίδος . . . 22.000 

4. Διόρθωσις ΐυπογραφ. δοκιμίων τής Έπετηρίδος καί κατασκευή μεταλ¬ 

λογραφημάτων . 2.602 

5. Άμοιβαί τρίτων ( ποσοστόν είσπράκτορος συνδρομών τών εταίρων, ταξι- 

νόμησις τής Μυστακιδείου Βιβλιοθήκης, έντυπα, ταχυδρομικά ένσημα, 

φι/ωδιορήματα κλπ. ).’. 7.282 

6. Χπρτοσήμανσις τών δικαιολογητικών αποδείξεων εισπράξεων καί πλη¬ 

ρωμών τοΰ έτους 1958 .   264 

7. Ενοίκια (αποθήκης τής Έπετηρίδος καί τών γραφείων τής Εταιρείας) 

ώς καί άλλαι γενικαί δαπάναι λειτουργίας τοΰ μεγάρου στεγάσεως 
τών Γραφείων τής Εταιρείας. 18.853.90 

8. Μεταφορά τής Έπετηρίδος (τόμ. Α'-ΚΖ') καί τής Μυστακιδείου Βι¬ 

βλιοθήκης εις τά νέα γραφεία τής Εταιρείας. 4.066.50 

9. Κατασκευή ξύλινων Βιβλιοθηκών καί επίπλων είς τό γραφεΐον .... 16.250 

Σύνολον 102.971.40 
Υπόλοιπον είς νέον, μετρητά καί καταθέσεις παρά τή Εθνική Τραπέζη 

Ελλάδος. 65.632.75 

Σύνολον 168.604.15 

Έν Άθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1959 

Ό Ταμίας 
ΓΕΩΡΓ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΙΔΡΥΤΑΙ 

ΑΜΠΟΤ Ε. 

ΒΟΛΙΔΗΣ Θ. τ 

ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ I. τ 
ΔΑΡΑΛΕΞΗΣ X. τ 
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΐ 
ΖΕΡΒΟΣ I. ί 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΗΛΙΑΔΟΥ ΕΥΦΗ ΐ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ. Ι- 

ΚΑΛΟΓΕΡΟ π ΟΥΛΟΣ Ν. 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. Δ. τ 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥΛΑ 

ΜΕΓΑΛΟΙ 

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
1- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Τ 
Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΕΛΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ι¬ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΛΑΜΠΙΚΗ ΣΟΦΙΑ 
ΛΑΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΐ 
ΟΙΚΙΑΔΗΣ ΜΙΧ. ΐ 
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ·)· 

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΐ 

ΚΟΥΚΟΥΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΐ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ Φ. I- 

ΛΑΜΠΙΚΗΣ Β. τ 
ΛΟΥΚΙΔΗΣ Γ. 

ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. 

ΞΕΝΟ Π ΟΥΛΟΣ ΓΡ. Ί* 

Τ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Ι- 

ΠΑΠΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΐ 
ΣΑΡΟΓΛΟΥΣ Π. Τ 

ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Β. 

ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΝΕΛΛΗ Τ 
ΤΙΠΑΛΔΟΣ Γ. ΐ 
ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ. τ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΑΓΚΕΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟ ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΡΑΚΤΙΒΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι- 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 

ΧΩΡΕΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΐ 

ΕΥΕΡΓΕΤΑΪ 

ΤΟ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ 

ΛΚΙΛΟΓΛΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΑΜΠΟΤ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ι- 

ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΐ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ Τ ΑΜΕ ΙΟΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΐ 
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ γ 

ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΦΑΙΔΩΝ Ι- 

ΚΤΕΝΑ ΟΛΓΑ ΐ 

ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ϊ 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ + 

ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ γ 
ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΐ 

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Τ ΑΡΧ. ΛΙΑΝΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΐ 
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΐ 

ΜΙΠΠΕΚ. ΛΥΙΠΠΙΑΜ ΐ 
ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
ΠΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ τ 
ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Ι- 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΡΙΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΩΡΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΩΡΗΤΑΪ 

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

γ Ο ΚΙΤΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ τ 
ΚΥΤΙΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ + 

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Πρόεδρος 
! Ο ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΣ Τ 

Αντιπρόεδροι 
I. Μ. ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΐ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΣ | 

Γεν. Γραμματεύς 

ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ ΐ 

Ταμίας 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΠΑΛΔΟΣ ΐ 

Σ ύ μ 

ΙΩ. ΖΕΡΒΟΣ ΐ 

ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΓΑ ΐ 

ΝΙΚ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝ. Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ φ 

ο υ λ ο ι 

ΑΡΙΣΤ. ΚΟΥΖΗΣ 

ΐ ΑΡΧ. ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΐ 

Κ. Ν. ΡΑΔΟΣ | 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 

ΤΟ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 

Πρόεδρος 
ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Αντιπρόεδροι 
ΟΡΛΑΝΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Γεν. Γραμματεύς 

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. 

Ταμίας 

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ 

Σύμβουλοι 

ΒΕΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΖΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ I. 

ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. 

ΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. 

ΚΟΡΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. 

ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ *Έτ®β Κ©' 35 



ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΙΜΑ 

I Ο ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Ί* 

Τ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ί 

ΑΕΒΕΚΤΟΝΙ ΑΕΒΟ ΐ 

ΑΝΑδΤΑδΙΙΕνίό ΒΚΑΟ. ΐ 

ΒΑΒΙΝΟΕΚ ΡΚΑΝΖ 

ΒΑΝΕδΟϋ Ν. 

ΒΕΝΕέΕνίΟ V. ΐ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛ. ΐ 

ΒΚΕΟΟΙΑ Εν. 

ΒΚ^ΗΙΕΚ Ε. ΐ 

ΒΚΟυΑΥΕΚ ΡΚΑΝΟ. ΒΕ 3ΙΜΟΝΕ Τ 

ΒϋΚΥ ]. Β. Ι¬ 

ΒΥΚΟΝ κ. | 
ΟΑΒΑΡΑΕΟΗ }. Ρ. *{· 

ΟΟΕΕΙΝΕΤ ΡΑΙΙΕ | 

ΒΑΙΝ Α. 

ΒΑΝίΑΕΟϋ ΙΕ ΑΝ 

ΒΑΚΚό Ε. Τ 

ΒΑΛΥΚΙΝδ Κ. Μ. ί 

ΒΕΕΕΗΑΥΕ ΗΙΡΡΟΕ. | 

ΒΙΕΗΕ ΟΗΑΚΕΕδ 1* | 

ΒΟΕΟΕΚ ΕΚ. 

ΕΒΕΚδΟΕΤ ). ΐ 

ΕΗΚΗΑΚΒ ΑΕΒΕΚΤ ΐ 

ΗΕΙ3ΕΝΒΕΚΟ Α. | 

ΗΕ33ΕΕΙΝΟ- Β. Τ 

ΗΟΕΜΑΝΝ ΟΕΟΚΟ ΐ 

ΙΟΚΟΑ Ν. Τ 

ΚϋΚΤΖ ΕΒ. | 

ΕΑΙΙΚΕΝΤ νίΤ. 
ΕΕΜΕΚΕΕ ΡΑϋΕ 

ΕΟΕΝΕΚΤΖ Κ.-ρ 

ΜΑΚ5ΗΑΕΕ Ε. Η. 

ΜΕΚΟΑΤΙ δΙΕνίΟ ΟΐυδΕΡΡΕ 
ΜΕΚΤΕΝ ΕΚΙΟΗ 

μιεεεκ λυιεειαμ ΐ 

ΜΙΕΕΕΤ Ο. | 

ΜΟΚΑνΟδΙΚ Ο. 

μυκάτι ρκ. | 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Β. Α. | 

ΝΟΑΙΕΕΕ3 ΡΙΕΚΚΕ ΒΕ | 

ΡΑΕΜΙΕΚΙ ΑϋΚ. | 

ΡΑνΟΕΙΝΙ ΡΑΟΕΟ ΐ 

ΡΕΚΝΟΤ Η. Ι¬ 

Ο ΠΡΟΥΣΗΣ ΔΩΡΟΘΕΟΣ | 

ΚΟΒϋ 3ΙΚ ΚΕΝΝΕΕΕ 

ΡΟΥΣΣΟΣ ΔΗΜΟΣΘ. ή· 

30ΗΕΕΤΕΜΑ Η. 

ΡΕΚΚΑΚΙ ΒΑΕΕΕ 3ΡΑΒΕ ΟΙΑΝ.| 30ΗΕϋΜΒΕΚΟΕΚ Ο. ΐ 

ΟΕΚΕΑΝΒ Ε. *}* Α.Μ. ΧΑΪΛΕ ΣΕΛΑΣΙΕ 

ΟΙΑΝΝΕΕΕΙ ΟΙΚΟ 1* δΟΚΟΕΟν I. Ί* 

ΟΚέΟΟΙΚΕ ΗΕΝΚΙ 3ΤΚΖΥΟΟ\ν3ΚΙ Κ)8. | 

ΟϋΙΕΕΑΝΒ ΚΟΒΟΕΡΗΕ ΤΑΡΚΑΕΙ Ο. ΐ 

ΙΕΚΡΗΑΝΙΟΝ ΟϋΙΕ. ΒΕ ΐ ϋδΡΕΝδΚΙ} Ρ. ΐ 

ΗΑΕΚΙΝ ΡΚ. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Α' ΤΑΚΤΙΚΑ 

Αγαπητός Γεώργιος 

’Λ-δανασιάδης · Νόβας Γεώργιος 

Άλεξόπουλος Γεώργιος 

Άλιβιζάτος Γεράσιμος 

’Άμποτ Ευγενία 

Άνδρικοπουλου *Ασπασία 

*Αντωνακάκης Γεώργιος 

Άντωνοποΰλου - Δανιήλ “Ηβη 

Άποστολάτος Σπόρος 

Άραβαντινός Γ. 

Άρβιλιάς Κωνσταντίνος 

’Ατέσης Βασίλειος 
ί· 

Βάλληνδας Πέτρος 

Βάλληνδας Στυλιανός 

Βάρτσος Ιωάννης 

Βασιλείου^,Σπυρος 

Βασιλικοποΰλου 'Αγνή 

Βέλλας Βασίλειος 

Βελουδίου Μαρία 

Βέλτσος Γεώργιος 

Βερναρδάκης Κωνστ. 

Βλασόπουλος Γεώργ. 

Βουκίδης Τιμολέων 

Βρανοΰσης Λέανδρος 

* Γαβαλάς Αναστάσιος 

Γαλάτης Στέφανος 

Γερουλάνος Ιωάννης 

Γερωνυμάκης Αντώνιος 

Γκητάκος Μιχαήλ 

Γκίκας Χαράλαμπος 

Γκίνης Δημήτριος 

Δασκαλόπουλος Νικόλαος 

Δημάκης Ιωάννης 

Δημακοποΰλου Φωφώ 
Δημαράς Ιωάννης 

Δημαράς Κωνσταντίνος 

Δοανίδου Σοφία 

Δοβλέτης Γεώργιος 

Δραβίλλας Γεώργιος 

Δραγουμης Φίλιππος 

Έλεόπουλος Νικηφόρος 

Έλευθερουδάκης Κωνσταντίνος 

Ζακυθηνός Διονύσιος 

Ζαλοκώστας Κωνσταντίνος 

Ζαλοκώστας Χρίστος 

Ζαμπατής Έμμ. 

Ζέπος Παναγιώτης 

Ζοΰβας Παν. Δ. 

Ζουμπουλίδης Νικόλαος 

Ζώρα Πόπη 

Ζώρας Γεώργιος 

Θέμελής Χρυσόστομος 

Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 
Θεοφανίδης Ίάσων 

Θεοχάρη Μαρία Σ. 

Θεοχάρης Κωνσταντίνος 

Θρουβάλας Αντώνιος 

Καλβοκορέσης Δημήτριος 

Καλλαντζής Ευστράτιος 

Καλλιγάς Μαρίνος 

Καλποϋζος Ιωάννης 

Καμπανάκης Ιωάννης Δασκαλάκης Απόστολος 
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Καναρέλλη Νίτσα 
Κανδρής Ευθύμιος 
Καπεριόνης Νικόλαος 
Καραναστάσης Αναστάσιος 
Καργιωτάκης Νικόλαος 
Καρώνης Δημήτριος 
Κασιμάτης Γρηγόριος 
Κασκαμπάς “Ιωάννης 
Κεραμόπουλλος “Αντώνιος 
Κόλιας Γεοδργιος 
Κολοκοτρώνης Βλαδίμηρος 
Κομίνης “Αθανάσιος 
Κονιδάρης Γεράσιμος 
Κοντολέων Νικόλαος 
Κορρές Στυλιανός 
Κοτζιάς Δαμασκηνός 
Κοΰζης “Αριστοτέλης 
Κουκκου Ελένη 
Κουκούλες “Ιωάννης 
Κουρμοΰλης Γεώργιος 
Κοΰρσης Νικόλαος 
Κουτσιλιέρης “Ανάργυρος 
Κουτσοκώστα Δάφνη 
Κουτσοόκος Μανόλης 
Κουτσοχέρας Στάθης 
Κρεκουκιας Δημήτριος 
Κρητικός Παναγιώτης 
Κυριαζοπουλου Μαρία 
Κυριαζοπουλου Παναγιώτα 
Κυριάκης Κυριάκος 
Κυριακόπουλος Κ. 

Κωνσταντόπουλος Νικόλαος 
Κωτοΰλας Κωνσταντίνος 

Λαζαρής Θεόδωρος 
Λαμψίδης Όδυσσεύς 
Λαχανάς Βασίλειος 
Λειβαθηνός Διονύσιος 
Λιβαδάρας Νικόλαος 
Λιβεριάδης Ευελπίδης 

Μαμώνη Κυριακή 
Μανάφης Κωνστ. 

Μανδηλαράς Βασίλειος 
Μανής Ευάγγελος 
Μανουηλίδης Στέφανος 
Μάνου σακας Μάνου σος 
Μαργαρίτης “Αλκιβιάδης 
Μαρινάτος Σπυρίδων 
Μαρκουΐζος “Ιωάννης 
Ματθίας “Ανδρέας 
Ματορΐκος Παναγιώτης 
Μάτσης Νικόλαος 
Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος 
Μαυρομμάτης Χαράλαμπος 
Μέγας Γεώργιος 
Μελισσουργός “Ηλίας 
Μενέγας Σπόρος 
Μιράσγεζης Δημοσθένης 
Μιχαήλ Θεόδωρος 
Μουσοΰρης Σπόρος 
Μουτοΰση “Αντιγόνη 
Μπαλόγλους Σοφοκλής 
Μπάρλα Χαρίκλεια 
Μπαρμπάτη - Βάρτσου Ευθαλία 
Μπίτζιος Κωνσταντίνος 
Μπόνης Κωνσταντίνος 
Μπουγκέας Σπυρίδων 
Μπουμπουλίδης Φαίδων 
Μπουσοΰλας Νικ. 

Μπρατσιώτης Παναγιώτης 

Ναουμίδης Μάρκος 
Νειάδας Βασίλειος 
Νικολαΐδης Σοφοκλής 
Νικολόπουλος Παναγιώτης 
Νομικός Γεοόργιος 

Ξανάλατος Διογένης 
Ξυγγόπουλος “Ανδρέας 
Ξΰδης Θεόδωρος 

Οικονόμου Μαρία 
Οικονόμου Παναγιιότης 

“Ολυμπίου Μαρίκα 
Όρλάνδος “Αναστάσιος 

Πάγκαλος Δη μητριός 
Παναγιωτάκος Παναγιώτης 
Παναγόπουλος “Ιωάννης 
Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος 
Παπανδρικόπουλος Γεώργιος 
Παπαντωνίου “Αγησίλαος 
Πατριαρχέας Παναγιώτης 
Παυλόπουλος Κανάρης 
Πέππα “Αδαμαντία 
Πέρδικας Παναγιώτης 
Πέτροβιτς Νατάλης 
Πετρόπουλος Δημήτριος 
Πλακίδης Σταύρος 
Πολίτου Δανάη 
Πουλίτσας Παναγιώτης 
Ποόλος “Ιωάννης 
Πουρής Μιλτιάδης 

Ράμφος Ίαίάννης 
Ραφτόπουλος Γεοοργιος 
Ρόκας Γεώργιος 
Ρωμαίος Κωνσταντίνος 

Σαββίδου Σοφία 
Σαραντής Μιλτιάδης 
Σαρρής “Αλέξανδρος 
Σεργόπουλος Γεώργιος 
Σερπιέρης “ϊω. Βαπτιστής 
Σιμωνίδης Βασίλειος 
Σιφναΐος Τάκης 
Σμπαροΰνης “Αθανάσιος 
Σουρλας Κίμων 
Σοφιανόπουλος Λεωνίδας 
Σπυριδάκης Γεώργιος Κ. 

Σταθόπουλος “Ιωάννης 

Σταθοποΰλου “Ελευθερία 
Σταματιάδου Ειρήνη 
Σταμίρης Γεώργιος 
Σταυρό που λος “Ιάσων 
Στεφανάκης Κωνσταντίνος 
Στεφανίδης Μάνος 
Στίκας Ευστάθιος 
Στρατηγός “Αναστάσιος 
Στράτος “Ανδρέας 
Σωτηρίου Γεώργιος 
Σώτροπος Γεώργιος 
Σωφρονόπουλος Γεώργιος 

Ταρσοΰλη “Αθηνά 
Τεγοποΰλου “Αλεξάνδρα 
Τραυλός “Ιωάννης 
Τρεμπέλας Παναγιώτης 
Τρουλλινός “Εμμανουήλ 
Τσαλίκης Κωνσταντίνος 
Τσάλλη Μίνα 
Τσαμαδοό Χριστίνα 
Τσαντίλης Περικλής 
Τσάτσος Θεμιστοκλής 
Τσάτσος “Ιωάννης 
Τσολοδήμος “Αθανάσιος 
Τωμαδάκης Νικόλαος 

Φαρλέκας “Εμμανουήλ 
Φραγκοΰλης Γεώργιος 
Φουρκιώτης Κωνσταντίνος 
Φωτιάδης Ευάγγελος 

Χατζήγιαννάκης Δημοσθένης 
Χατζηθεοδώρου “Αντιγόνη 
Χατζημιχάλη “Αγγελική 
Χατζηνικολάου “Άννα 
Χατζή πάνος Πάνος 
Χατζής Παναγιώτης 
Χατζηχρονόπουλος Παναγιώτης 
Χριστοφιλόπουλος “Αναστάσιος 
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Β' ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ 

Βαφείδης Σάββας 

Βεζανής Λεωνίδας 

Βλάχος Παναγιώτης 

Βουλγαρίδης Ιωάννης 

Γκιουζέλογλου Καλλίνικος 

Γρίβας Κωνσταντίνος 

Γριτσόπουλος Τάσος 

Δάμτσας Νικόλαος 

Δαπόλας Φραγκίσκος 

Δρανδάκης Ν. Β. 

Έζερτζόγλου Νικόλαος 

Έφραιμίδης Στέφανος 

Ζάκος Γεώργιος 

Θεοφανείδης Θεοφ. 

Θεοχάρης Δη μ. 

Καλούμενος Δη μητριός 

Κατσουρός Αντώνιος 

Καψωμένος Στυλιανός 

Κουντοΰρης Χρίστος 

Κούρνιας Κωνσταντίνος 

Κριαράς Εμμανουήλ 

Κωνσταντινίδης Χρυσόστομος 

Κωνσταντίνος Εΐρηνουπόλεως 

Μέντζος Θεοφάνης Ί* 

Μιρμίρογλου Βλαδίμηρος 

Μούτσογλου Σταύρος 

Μουτσόπουλος Νικ. 

Μυστακίδης * Αθανάσιος 

Νομίδης Μιλτιάδης 

Πάλλας Δημήτριος 

Πανταζόττουλος Νικόλαος 

Πατριαρχέας Γεώργιος 

Πελεκανίδης Στυλιανός 

Πρεμετίδης Γαβριήλ 

Σγουρδαίου ΙΙολΐνα 

Σιδερίδης Παναγιώτης 

Σιμαλαρίδου Αίγλη 

Σοφιανός Δημήτριος 

Τούντας Νικόλαος 

Χαβιαρόπουλος Δημήτριος 

Χόλλεμπαχ Γεώργιος 

Ψαριανός Διονύσιος 

Ψυχογιός Κωνσταντίνος 

ΗΕδυΜΕ ου νΟΕϋΜΕ XXIX, 1959 

Ν. Β. Τοιηαάα&ίδ, ΆβοίιβνβΗβΒ δίχν άοδβρίι Βνρβηηΐοδ, ρρ. ι'33· 

ϋαηδ Ια ρτεπάετε ραΗίε ΓαυΙεατ Ηαίίε Ια ςιιεδίΐοη άεδ συνείσακτοι, 

ε’εδΐ-α-άίΓε άεδ ίεηίΓηεδ εοηεηΒϊηεδ, ηιιί νΐναΐεηί ανεε άεδ εεείέδίαδΐί- 

ηιιεδ ηοη ιηαπέδ, άαηδ Ιεδ ίΐεδ άε θείε εΐ άε Οΐιγρτε, ςαεδίΐοη ςιιϊ α 
Βεαιιεοηρ ρΓεοεεαρέ άοδερίι ΒΓγεηηίοδ άαηδ Ιεδ άεηχ ίΐεδ εΕ ςιιί £ιιΙ Ια 
εαιιεε άε δοη έχίΐ άε Οτέίε. Όαηδ Ια δεεοηάε ραΠίε Π εδ£ ςιιιεδΗοη άε 
ςΐιιε1<ιιιεδ ρΓοόΙέηιεδ εΗτοηοΙο^ίςαεδ εοηεεΓηαηΙ; Ια νίε εΐ Γοεαντε άε 
ΒΓγεηηίθδ. Ι/ααίειίΓ πιοάίίίε εετίαίπεδ άε δεδ ορίηίοηδ εχρπηιέεδ εη 
1947 άαηδ δοη Ιίντε « Ό Ιωσήφ Βρυέννιος και ή Κρήτη » εί άίδεηίε δητ 
Ιεδ τεΐαΐίοηδ άε ΒΓγεηπΐοδ ανεε ϋεηιέίποδ Ογάοηέδ εΐ Νίεοΐαδ ΘαΒαδΐ- 
Ιαδ. Εη αρρεηάϊεε, ΓααίειίΓ ΓέρΓοάαΐί: (απιείΐοτέδ) άεδ ίεχίεδ εοηεεΓ· 

παηΐ εεδ άεηχ δ^είδ εί έεΐαίταπί ΓαΗιίιιάε άε Ια Οταηάε Ε^ΐίδε εη εε 
ςιιί εοηεεΓηε ραΓίίειιΙίέΓειηεηΙ; Ια ςαεδίίοη άεδ συνείσακτοι. 

Όη πιβπιβ, Τβηηβδ ΗψηηοΙορί^αβδ άβδ ροβίβδ, ρ. 34· 

Ι/αιιίειίΓ Γαδδειηβίε άεδ ραδδα§;εδ, ίίτέδ άε άίνετδ ηιέΐοάεδ εΐ Ηγηιηο> 

§ταρΗεδ, ά’οίι Π £αίί: ΓεδδΟΓίίτ Ια ίεπηίηοΐοδάε εηιρίογέε ρατ εεηχ-εί εί 
εοηεεΓπαηί Ια ροέδίε εοεΙέδΐαδΗφηε άε Βγζαιιεε. 

Β. Ον,ίΙΙαηά, Είηάβδ $χιν ΓΗίδίοίνβ αάπιίηίδίναϋνβ άβ Ι’βγηρίτβ Βρζαη- 

Ιίη. Ββδ ίβντηβδ άέήφιαηί Ιβ βοϊητηαηάαηί βη βΚβ( άβδ αηηββδ 6^- 

ζαηϋηβδ (εη ίταηςαίδ), ρρ. 35’77· 

Η. /. ΒβΚβΙίβηια, Κυλίστρα (εη ίταηςαίδ), ρρ. 7§ -8ο. 

Καά. Καίίδίά, Βα βοηηαΐδδαηββ άβ Ι’αηϋ^ηϋέ βί Ι’ωρηΙ έρίςηβ άαηδ 

Γ« ΑΙβχΐαάβ- » ά’Αηηβ Οοηιηβηβ, ρρ. 8ι - 86. 

Ι/αηίειίΓ α άέ]α δοαΐεηη, άαηδ ηηε έίαάε ρηΒΗέε άαηδ 1ε 27εαιε 
νοίηπιε άε Ια ρΓέδεηίτε τενηε (ρρ. 213-223), αηε 1ε εαταείετε Γοηιέπ- 

φΐβ άε Γ« ΑΙεχϊαάε» ά’Αηηε Οοιηηέηε η’εδί ραδ άη δίηιρίεπιεηί: α Γογ* 
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ηεηιεηίαίΐοη εχΐέπευτε άη δίγΐε (3ε ρα333£·03 Ιιοηιεπςηεδ, ιηαΐδ ΐΐ ίτοηνβ 

δοη εχρίΐεαίιοη άαηδ Ια ιηεηίαΐΐίέ ΙιεΓοϊςιιε άε ΓαπδίοεΓαίίε Ιέοάαίε άεδ 

ιιε-126 δίεοίεδ. Οείίε ΐηίεΓρΓείαίίοη πε ίηί ραδ αεεερίέε ραΓ Ιε ργο£. 

Εγ. ϋδΙ^εΓ, ςηΐ α ρΓείεηάη ςηε ηοηδ ανοηδ δΐηιρίεπιεηί αίίαίΓε α Ια οοπ- 

ηαΐδδαηεε άε 1’αηίΐςαΐίέ, ρΓΟδδέάέε ραΓ Ια ρπηεεδδε εί Ιιίδίοπεηηε βγζαη- 

ίΐηε. Ε’αηίεαΓ, Γενεηαηί δΐΐΓ 1ε δη]εί, ΐηδΐδίε δηΓ δοη ορΐπίοη εί ίΐ η’αεεε- 

ρίε ραδ ςηε Ια εοηηαίδαηοε (3ε Γαηίΐςηΐίε ρεηί είτε ίάεηίΐ£ίέε α Πιη- 

πιαηίδηιε. II αρροΓίε άεδ ραδδα^εδ Γΐιέίοπςηεδ άε Ια ιηέηιε έροςηε (άε 

01ΐΓγδονεΓ§·ϊδ, ρ. εχ.), ςηΐ, Γηα1§τέ ΙεηΓ δίγΐε ατεΐιαϊδαηί, η’οηί ραδ ιιπ 

εαταείεΓε ερΐςηε, ίεΐ ςηε Γοηνιτα^ε ά’Αηηε Οοπιηέηε. 

Οβτ α 3 ίτηβ Μίον αρχαηηαηϋ%8 (πιοΐηβ), ΟαίαΙορηβ άβ χηαηη- 

δοΗΙδ άβ Ια ΜΜίοΟιβ^ηβ άβ Κυριάκόν άβ Ια 8βίΙβ άβ 8αΐηΙβ- Αηηβ, 

8ΐιν Ιβ Μοηί ΑΙΙιοβ, ρρ. 87 * 192. 

Ε’αηίεητ α άέεπί, εη ΐ934> 1£3 ιηαηηδεπίδ άε οείίε δεΐίε, ίαηί εεηχ 
άέ]α άεεπίδ ραΓ δρ. Ι,αιηβΓΟδ ( άοηί ΐΐ ο££γο ιιηβ άεδεπρίΐοη ρΐηδ άέ- 

ίαΐΐΐεε), ςηε εειιχ ςηΐ η’οηί ραδ είέ εαίαίο^ηέδ .ίηδςη’α οείίε απηέε. Όη 

οαίαίο^ηε αΐηδΐ εοηδίΐίηε εδί ρηβΐίέε ίεί Ια ρΓειηίέΓε ραΓίΐε ( ποε ι -103 ). 

Μανίβ ΤΚέοβΙιανίβ, £.’«Εηά^ίέ» άβ 8αίηί- Μανβ (άβ Υβηί8β), ρρ. 

193 ■ 202. 

II δ’α§;ΐί ά’ηη νοίΐε 1ίίηΓ§ίςηε εοπδεΓνέ α α Μιΐδέε άε 8ί Μεγο εί 
ροΓίαηί ηηε έρΐ§ταηιιηε εη Ιαη§υε §τεεςαε. Εε νοΐΐε Ιποάε ά’οΓ £ί§·ιΐΓε 
Ιεδ άειιχ αΓθϊιαη§ε3 Μΐοΐιεί εί Οαβπεί. Ε’αηίειίΓ άε οεί αΓίΐεΙε εδδαΐε 
ά’ΐάεηίίίίεΓ Ια ρεΓδοηηε άιι άοηαίεηΓ οΐίεε ραΓ Γιηδεπρίΐοη : εε δεταΐί 
Οοηδίαηίΐη Οοηιηεηε-Απ^ε, £Πδ άιι άεδροίε ά’ΕρίΓε Μΐεΐιεί ΙεΓ, ρεΓδοη- 

ηα§·ε οβδειίΓ άαηδ ΠιίδΙοίΓε άη άεδροίαί. υηε ρίέεε ά’αΓοΙπνεδ δειηίάε 
οοηΙίπηεΓ οείίε Ιιγροίΐιεδε εί αρροτίε ςηείςηεδ ρΓεοίδΐοηδ δυΓ Ια άαία- 

ίΐοη άη νοίΐε (ΐ2ΐο- 1230). Ε’έίοΐίε τενεί; ιιηε ΐΓηροΓίαπεε ίοηίιε ραΓϊί- 

ειιΙίεΓε ραΓ Ιε ίαΐί ηα’εΐΐε εοηδϊίϋιιε 1ε ρΓειηϊεΓ εχεηιρίε ά’« εηάγΐε » αιι 
άεδδΐΐδ ά’αιιίεΐ δγζαηίίη, ραΓνεηη ]ιΐδ9ΐι:’α ηοηδ, οεΗε εδρεεε άε νοιίε 
ηοη3 έίιαηΐ οοηηιιε ]ιΐδςιι5ίοΐ ηηΐςιιεηιεηί ραΓ Ιεδ ϋεχίεδ. 

Μ. ΜαηοΜ88αΐιαδ, Β-ββχιβίΙ άβ άοβν,πιβηίβ νβηίίίβηΒ βοηββτηαηΐ Ια 
οοηζρίνοϋοη άβ 8ίρΚί8 νΐα8ίθ8 βη Ονβίβ (1453-1454} βΐ Ιβδ ένβηβ- 

ΜβηΙβ 8\ιίναηί$} ρρ. 203 - 272. 

Οε τεειιεΐΐ εοηίάεηί: 51 άοειιιηεηίδ, ΐηεάίΐδ ροαΓ Ια ρΙηραΓί, εοηεεΓ- 

ηαηί εείίε ίεηίαίΐνε άε Γενοΐαίΐοη εη ΟΓεϋε, οΓ^αηϊδεε ααδδϊΐοΐ; αρΓέδ Ια 
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εΐιηΐε άε Οοηδίαηϋηορίε. Εε ΙεχΙε άε εΐιαεπη εδί ρΓέεέάέ ά’ηη Γεδίπηέ 
εί; ά’ηηε ηοΐίεε Ι)ί8Ηο§;Γαρ1ιί(ΐιιε. Ροπγ άίχ άε εεδ άοεαηιεηΐδ (άεία έάίΐέδ 
οιι άοηί 1ε ίεχίε εδί ρεΓάη) η’εδί άοηηέ ςηε 1ε τέδίππέ. 

Οε Γεεαεϋ £αΐί ραΓίΐε άη ΙϊνΓε τεεειηΓηεηΙ ρηΗϊέ ραΓ 1ε ιη^ηιε αη- 

ΙεηΓ δοηδ 1ε ίΐίΓε « Ή έν Κρήτη συνωμοσία του Σήφη Βλαστού ( 1453 - 

1454) και ή νέα συνωμοτική κίνησις του 1460-1462» (Αίΐιεηεδ, 1960 ρρ. 

89-155 )· 

0οη8 ί. Μβνβη ίί Ιί8, Κβ ]'μϊ ΑΗαραηοβ βί 8οη ββηννβ, ρρ. 273 - 32ΐ· 

Ο’εδί Ια δεεοηάε ρατίίε άε Ρέίηάε, άοηί Ια ρτεηιίέΓε ρατίΐε α έίε 
ρηδίίέε άαηδ Ιε νοί. 27 ( ΐ957)> ΡΡ· 292*339 εείίε τενηε. II δ’α§;ίί 
ά’ηη εοπιπιεπίαίτε Ιίη^αίδίΐςηε, ρΐιίΐοΐο^ί^ηε εί ΓεΗ§Ίεηχ άε ίεχίεδ 
αρρατίεηαηί α Ια ΙίίίεΓαίηΓε Ιιείΐέηίδίίςηε. 

Όίβέο8 V. V αραβαβοδ, ΰβ ςιιβΙ^ηβΒ ηοίτιβ άβ Ηβιι άαη8 Ι’ΙΙβ 
ά’ΐίΐιαςηβ. I. Κβ ηοπι ΙΐΗα^ηβ αη ηιορβη άρβ βί ά Γέρο^αβ Ίηοάβνηβ. 

II. ΡοΗ, Ατβοαηιαηαί - ΑΙβοηιβηαί, Ιέηΐ8αΙβτη (Πόλι, ΆρκουμαναΙ- 

3Αλκομεναί,^Ιερουσαλήμ), ρρ. 322*348- 

Όαηδ ηηε άτένε ΐηίΓοάηείΐοη 1’αηίεηΓ οίίε άεδ ραδδα§;03 αηείεηδ, 

οη οη ίΓοηνε 1ε ηοπι Ιίΐιαςηε, αίηδί ςηε άεδ ορίηΐοηδ άεδ έεΓίναιηδ δητ 
δοη έίγηιοΐο^ίε. Εηδηΐίε, άαηδ Ια ρτειηίέΓε ρατίΐε άε δοη έίηάε, ίΐ εχα- 

πιίηε Ιεδ άεηοηιίηαίΐοηδ άίίΐέτεηίεδ άε Ι’ίΐε ά’ΐΐΐιαςηε, α ραΓίίτ άε Ρέρο- 

ςηε ηιέάίεναίε ]ηδςη5α ηοδ ]οητδ (ΤΙιίαΙίΐ, £. οη η., ΤΙιαβοά, Ιίάΐιί, ΥαΙ 
άί Οοηιραββ, Οβ[αΙοηία ρίββοΐα, ΑηίίβββΙοηΐα, ναΙΚί, Οιονα: Θιάκη, ή, 

Θιάκι, τ<5, Θακον, Φιάκι, ΕαΖ άί Οοιηρανβ, ΟββΙοηία ρίββοΐα, Αηίίββ- 

βίοηία, Βαϋύ, Χώρα) εί ίΐ ρΓεείδε Ια άαίε άε εΐιαεηπε άε εεδ άεηοηιίηα- 

ίΐοηδ. Εη εχαηήηαηί δηΓίοηί Ια άέηοχηίηαίίοη Vαΐ άί Οοηιρανβ, εοη- 

ηηε άέ]α άερηίδ Γαη 1104, Γαηίεητ ετοιί ςη*ε11ε ρΓονϊεηί άε βοηιραήα, 

βοιηράτία, βοιηνάτίοη - κουμπαριά, κουμπάρια, κονμβάριον, ηοπι άοηηέ 
α ηηε εεΠαίηε εδρεεε άε δαίεαη άε Ι’έροςηε δγζαηίϊηε, εοηηηε αηδδί 
άεδ ρϊταίεδ δαΓΓαδίηδ. δείοη Γαηίεητ, Ι’ίΙε ρπί οε ηοπι, δοίί ρατεε ςηε 
εεδ βαίεαηχ άε ρίταίεδ ίΓοηναΐεηί δοηνεηί αδίίε άαηδ δοη ροτί, δοίί 
ραΓεε ςηε Ια ιηετ οηίτε Οέρΐιαίοηίε εί ΙίΗαςηε έίαΐί δοηνεηί 1ε εΐιαηιρδ 
άε εΐΓοηΙαίίοη εί άεδ ίηναδίοηδ άεδ ρΐταίεδ; αηοηη ταρροτί ηε ρεηί 
εχίδίετ εηίτε εε ηοιη άε Γίΐε εί 1ε ηοπι £Γεο βοπιρανβ (κουμπάρος — 

ρανταίη, βοηιρβτβ), εοηηηε οη ταεοηίε άαηδ ηηε ίΓαάΐίίοη ροραΐαίτε. 
ϋαηδ Ια άεηχΐεπιε ραΓίΐε άε 1’έίηάε, 1’αηίεηΓ εχαπιΐηε Ιεδ ηοπίδ 

ΡοΗ, Ατβοιιιηαηαί-ΑΙβοηϊβηαί εί ΙβηΐδαΙβιη (Πάλι, Άρκουμαναί - Άλ- 
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κομεναί, Ιερουσαλήμ) · ςα&ηΐ Ευ ηοπι ΑΓΟοηιεηΒΐ, ίΐ Ερροηε άεδ ίέχηοι- 
£Π3§·63 άεδ ΕυΙιειίΓδ §τεοδ; εη 06 ςαί 0ΟΠ06ΓΠ6 Ιο ηοπι άε 1ε νϊΐΐε άεπι- 
δΕίεπι, Π αίε ηη ρΕδδΕ^ε ά’Αηηε ΟοΐΉηεηε (ΑΙεχίΕδ I, ρ. 197-198» έά. 

Κ,είίίεΓδΙίθίά) οι, 6η άίδοαίΐΕηί: Ιεδ ορίηΐοηδ άεδ ΕΐιίειίΓδ ρΓεοεάεηίδ ειι 
5υ]6ΐ; (Ιο 1ε ρΙεοθ άε οείίε νΐΐΐε, ίΐ ογοιΙ ςυε Ιέπίδ&Ιειη είΕΐΙ δΐίιιέε άΕΠδ 
Γϊΐ6 ά’ΐίΐι&ςιιιε εΐ ρΓεοίδέηιεηΙ: ειι οίΐιβ Ερρείΐε ΕΐφαΓά’Ιιιιί ΡοΙί (Πάλι). 

Ο έτη. 8. Οϊιίηΐβ, ϋηβ βοννβοΐίοη ά ηη ρο8$αρβ άββ «ΒαδίΙίςηβδ», 

ΡΡ-349-350· 

Νίβ. Μαί$ί8, Ούββτναίΐοηζ βηίίςηββ 8ΐιν Ια «Πείρα» ά’ΕηβΙαβΙιβ Ιβ * 

Βοτηαιη, ρρ. 351 - 366. 

1,65 οοΓΓεείΐοηδ ρΓοροδέεδ ( 5ιιγ Ι’εάίϊίοη άε ΖεοΗεπε6 ) δΟΠί Ερ· 

Ρ117065 ΡΕΓ ά’αηίΓΟδ δοιίΓοεδ, εΐ ηοί&ηυηεηί: 1’« ΗεχΛΐΜε» άΉβπηέηο- 
ροαίοδ 61 Ιεδ « ΟοηιιηεηίΕίΓεδ » άΈιΐδίΕοΗε. 

Τ. Α. Ονίί8οροηΙο8, ΟρήΙΙβ, V, ραΙΗανοΚβ άβ ΟοηβίαηϋηορΙβ, ρρ. 

367·389· 

Είιιάε Μο^ΓΕρΙιΐςαε βιιγ οε ρΒίπαϊοΙιβ άε Οοηδίαηΐίηορίε (1748 - 

1751 χ752- 1757)» 911* & ]οιι6 ιιη τδΐε ίιηροΓίιαηΙ: ρεηάαηΐ: υηε ρεποάε 
άε ςυεΓεΙΙεΒ εοοΙέδΐΕδίίςιυεδ νίοΐεηίεδ. 

Νίβ. Μοΐίΐ8θροηΙθ8, Εβ8 )ηοηα8ΐβνβ8 νοίβιηδ άβ ΤηροΙϋχα, ρρ. 

390-444- 

II δ’α^ίί άεδ ηιοηυιηεηίδ δυίνΕηΙδ: ι) ϋιι ιηοηΕδΐέΓε άε 1ε ϋοπηί- 
Ηοπ άε 1ε νίεΓ§·£ ΟοΓ^οερίοοοδ, ε ΤδίρίΕΠΕ ; 3 ) άε Γέ&Ηδε άε ΓΑδδοπι- 
ρΐΐοη, α ΤδίρΪΕηά; 3) άα ηιοηΕδίέΓε άε δαιηί: - Νίεοΐαδ ε νΕΓδΕΪ; εΐ 4) 

άιι ηιοηΕδίεΓε άε 1ε βοπηΐίΐοη άε 1ε νίεΓ^ε, ηοηιηιε πιοηΕδίέΓβ άε ΕρΕηο 
ΟΙίΓερα. Οεδ ηιοηαπιεηΐδ δοηί; εχΕππηέδ δΐΐΓίοαί άιι ροίηί: άε νιιε άε 
ΓΕΓοΜίεεΙαΓε. ΡΙιΐδίειίΓδ ρΗοίο§ΤΕρ1ιί65, ρΐΕΠδ εΐε. δοηί ρυΜίέδ, Εΐηδί 
ςιιε άεδ ίηδοπρϋίοηδ. ϋεδ Γεπδει^ηβπιεηϋδ ΗϊδίοπςϋΟδ γ δοηί: &]οαΙέδ. * 

Ο. 8 ίατηίνΐ 8, Οοντβοϋοηπ αιι Οαίαίορηβ άββ βΚνμδοϋν,ΙΙβΒ άβ Βαννα, 

ρρ. 445 - 448. 

ΚεπίΕΓςαεδ δΐΐΓ Γέάΐϋοη ίΕΐίε ρεγ Α. ΟταίΠοη. 

Κέδυπιέ άα νοίιιπιε 547 

ΝέβτοΙορϊββ: 

Ό. Α. Ζ α&υ ίΐιΐηοβ, ΟοηβίαηΙίη ΑηιαηΙοβ, ρρ. 449'455- 

Ν. Β. Τοηι αάαΐίίδ, Οίνο ΟίαηηβΙΙί, ρρ. 455'457· 

ΟοηιρίβΒ - νβηάηβ άβ άϊνβΐ'8 Ιίννβ8, ίΕΐίδ ρεγ δορίιίε ΡΕρΕάίπιί- 
ίτίοα, ϋέιη. Οΐιίηίδ, Τε5505 ΟΓΪΙδοροιιΙοδ, Ν. Είνα- 

ά ε γ ε δ, Κ.. ΚΕίιίδίό, ΟΗγ. ΡΕίΓΐηεΠδ, Ο. ΜΕΠΕίίδ, Μα- 

τίε ΤΗέο είι ΕΓίδ, ρρ. 458-511· 

ΒώΙΐορταρΗϊβ 1959, ρεγ Ό. ΡΕη^Εΐοδ, ρρ. 5x2-521. 

Ιη[οηηαίίοη8, ρρ. 522 - 53°· 

ΒΐΙαη άβ Ια 8οβΐέΙέ ροατ Ι'αηηέβ 1959, ρρ. 532’535· 

Τα1)1β8, ρρ. 536-542. 
Βέβατηέ άη νοίητηβ XXIX, ρρ. 543 - 547- 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Σδλ. 

ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Νίκ. Β.: Μελετήματα περί Ιωσήφ Βρυεννίου. Α' Τό 

ζήτημα των συνεισάκτων εν Κρήτη καί Κύπρφ ( περί τό 1400). 

Β' Χρονολογικά προβλήματα τής ζωής καί του έργου . . . 

Ο ΑΥΤΟΣ : Ύμνολογικοί οροί ιών ποιητών .. 

ΟυίΕΕΑΝΌ Κ.: Κΐαάοβ 5μτ ΠιίβϋοίΓε αάππηίείΓαίίνε άζ Γβιη- 

ρΪΓ6 Β^ζ&ηΐϊη. 1,63 16γπι65 άέεϊ^ηαηί Ιο οοπιπιαπά^ηί: επ- 

οΗβ£ <1θ5 αηηέβδ 6γζ&ηΙ:ί.ηθ5. 
δΟΗΕΓ,ΤΕΜΑ Η. I. : Κυλίστρα 

ΚΑΤίόΐί Κ. : Η άρχαιομάθεια καί τό επικόν πνεύμα εις την 
ί Άλεξιάδα τής ’Άννης Κομνηνής .. 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Μικραγιαννανίτης μοναχός : Κατάλογος χει/φων κωδδ. 

τής βιβλιοθήκης τής κατά τό άγιώνυμον ορος του “Αθω ίερας 

καί μεγαλώνυμου Σκήτης τής αγίας Θεομήτορος "Αννης ( μέ- 
Ρος Α'). 

ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ: Ή ένδυτή του αγίου Μάρκου. 

/ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ. I. : Συλλογή βενετικών εγγράφων άναφερομέ- 

νων εις την εν Κρήτη συνωμοσίαν του Σήφη Βλαστού {1453- 

1454) καί τά μετ’ αυτήν. 

ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ. ΙΩ.: Ο Ιουδαίος λόγιος Άρτάπανος καί 
τό εργον αυτοΰ (μέρος Β'). 

ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ : Εκ του τοπωνυμικοί τής Ιθάκης . . 

ΓΚΙΝΗΣ ΔΗΜ. Σ. : Διόρθωσις εις χωρίον τών Βασιλικών . . . 

ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Κριτικαί παρατηρήσεις εις την Πείραν Ευ¬ 

σταθίου του Ρωμαίου. 

ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΑΘ.: Ό Πατριάρχης Κωνσταντινουπό¬ 

λεως Κύριλλος ο Καράκαλλος.'. 

ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝίΚ. Κ. : Αί παρά την Τρίπολιν μοναί Γορ- 

γοεπηκοου, Βαρσών και Επάνω Χρέπας από Αρχιτεκτονικής 
ιδίως άπόψεως. 

ΣΤΑΜΙΡΗΣ Γ. Α. : Διορθώσεις εις τον « Κατάλογον τών θείων 

χρυσοβούλλων κλπ. τής Μεγάλης καί Αγίας Λαύρας» . . . 

ΝΕΚΡΟΛΟ ΓΙ ΑΙ: Ζακυθηνός Διονύσιος Α. : Κωνσταντίνος 
Ί. ’Άμαντος (1874-1960). 

Τωμαδάκης Νικ. Β.: Οιγο ΟιαπηεΙΗ {1905-1959) . 

1- 33 

34 

35- 77 

78- 80 

81- 86 

87-192 

193-202 

203-272 

273-321 

322-348 

349 - 350 

351-366 

367-389 

390 - 445 

446-448 

449 ■ 456 

457-460 

Περιεχόμενα 549 

Σελ. 

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΣ υπό Σοφίας Γ. Παπαδημητρίου, Δη μ. 

Γκίνη, Τάσου Γριτσοπούλου, Κ. Καΐίόίό» Νι¬ 

κολάου Α. Λιβαδάρα, Χρίστου Πατρινέλη, 

Κωνσταντίνου Μανάφη, Μαρίας Θεοχάρη . . 458-511 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1959 υπό Δη μ. Παγκάλου.512-521 

Ειδήσεις. 522-530 

Περιοδικά μεθ3 ών ανταλλάσσεται ή Έπετηρίς. 531 

Τά υπό τής Εταιρείας κατά τό 1959 Πεπραγμένα. 532-535 

Πίνακες.. * 536-538 

Πίνακες τών μελών τής Εταιρείας (επιτίμων, τακτικών καί άντε- 

πιστελλόντων).  539-542 

Περίληψις γαλλιστί τών περιεχομένων. 543-547 



Ο ΠΑΡΩΝ ΤΟΜΟΣ ΕΞΕΤΥΠΩΘΗ 

ΕΝ ΤΩ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΜΥΡΤΙΔΗ 

ΤΗΝ 20ην ΜΑΪΟΥ 1960 

Έξεδόθη έπιμελεία ΚαΦηγητοϋ Ν. Β, ΤΩΜΑΔΑΚΗ 


